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HAJDÚ-BIHAR MEGYE 
 

BALMAZÚJVÁROS 
 
 

BALMAZÚJVÁROSI VERES PÉTER GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
OM azonosító:031245 
Cím: 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1-7. 
Telefon: 52/580-532 
Fax: 52/580-532 
E-mail: titkar@verespgsz-buj.hu 
Honlap: www.verespgsz-buj.hu 
Igazgató neve: Végh Attila 
Pályaválasztási felelős: Hűséné Szabó Mária 
Általános információk az iskoláról:  
 
Gimnáziumi osztályok 
 
4 osztály (4*17 fő, humán, reál, angol nyelvi és általános irányultság) 
Első idegen nyelv: angol vagy német 
Második idegen nyelv: német vagy angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Humán irányultság: emelt óraszámú 

oktatás magyar nyelv és irodalom. Reál irányultság: emelt óraszámú oktatás biológia és 
kémia tantárgyakból. Angol nyelvi irányultság: emelt óraszámú oktatás angol és német 
nyelv tantárgyakból.  

Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: integráltan történik 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Kereskedelem ágazat kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport  (12 fő) 
Idegen nyelv : angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény és a 

központi írásbeli eredménye 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: integráltan történik 
 
 
Vendéglátóipar ágazat vendéglátás-turisztika szakmacsoport  (24 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény és a 

központi írásbeli eredménye 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: integráltan történik 

mailto:titkar@verespgsz-buj.hu
http://www.verespgsz-buj.hu/
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Szakiskolai osztályok 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Kőműves és hidegburkoló 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Eladó 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Pék 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Szakács 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Vendéglátó eladó 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
 

BERETTYÓÚJFALU 
 

BERETTYÓÚJFALUI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS 

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 
OM azonosító: 031214 
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 35. 
Telefon: (54)402-250 
Fax: (54) 402-250 
E-mail: aranyjg@windowslive.com 
Honlap: www.aranyg.extra.hu 
Igazgató neve: Kálnai Zsolt 
Pályaválasztási felelős: Szűcsné Csontos Katalin 
 
Gimnáziumi osztályok 
 
9.H  humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 01 
9.H  humán tantervű  osztály történelem csoport (17 fő) Tagozatkód: 02 
 
idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv – heti 5 óra 
idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv, latin nyelv, francia nyelv – heti 3 óra 
 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

mailto:aranyjg@windowslive.com
http://www.aranyg.extra.hu/
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9.H humán tantervű osztály 
Négy évfolyamos képzés. A magyar nyelv és irodalom csoport heti 6 órában tanulja a magyar 

nyelv és irodalom tantárgyat. A történelem csoport heti 4 órában tanul történelmet. 
Mindkét csoportban emelt óraszámban (heti 5 óra) tanítjuk az első idegen nyelvet (angolt 2 
csoportban, németet 1 csoportban). A képzést bölcsésztudományok iránt érdeklődőknek 
ajánljuk, akik a felsőoktatási intézmények bölcsészkarán, közgazdasági karon, jogi karon 
vagy tanárképzésben kívánnak továbbtanulni.  

 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv, 2. 

magyar irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható: 
informatika vagy ének-zene vagy rajz és vizuális kultúra) és központi felvételi (írásbeli 
vizsga) és szóbeli meghallgatás alapján történik. Szóbeli meghallgatás: magyar nyelv és 
irodalom vagy történelem tantárgyakból. (A választható tantárgyak közül az intézmény a 
legjobb eredményt veszi figyelembe.)  

 
Kollégiumi elhelyezés: van 
Mozgáskorlátozott / gyengénlátó / beszédfogyatékos tanulók jelentkezését is tudjuk fogadni. 
 
9.B reál tantervű osztály matematika-informatika csoport (17 fő)   Tagozatkód: 03 
 
idegen nyelv: angol vagy német nyelv - heti 4 órában 
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. 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.  

 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv, 2. 

magyar irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható: 
informatika vagy fizika) és központi felvételi (írásbeli vizsga) és szóbeli meghallgatás alapján 
történik. Szóbeli meghallgatás: matematika vagy informatika vagy biológia vagy kémia 
tantárgyakból.  (A választható tantárgyak közül az intézmény a legjobb eredményt veszi 
figyelembe.)  

 
Kollégiumi elhelyezés: van 
Mozgáskorlátozott / gyengénlátó /  nagyothalló / beszédfogyatékos tanulók jelentkezését is tudjuk fogadni. 
 
 
9.B reál tantervű osztály biológia-kémia csoport (17 fő)   Tagozatkód: 04 
 
idegen nyelv: angol vagy német (heti 4 órában) 
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. 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.   
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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) és központi felvételi (írásbeli vizsga) és szóbeli meghallgatás alapján 
történik. Szóbeli meghallgatás: matematika vagy informatika vagy biológia vagy kémia 
tantárgyakból. (A választható tantárgyak közül az intézmény a legjobb eredményt veszi 
figyelembe.)  

 
Kollégiumi elhelyezés: van 
Mozgáskorlátozott / gyengénlátó /  nagyothalló / beszédfogyatékos tanulók jelentkezését is tudjuk fogadni. 
 
 
9.C általános tantervű osztály (34 fő)    Tagozatkód: 05 
 
idegen nyelv: angol vagy német (heti 4 órában) 
idegen nyelv: angol vagy német vagy francia vagy latin (heti 3 órában) 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akiknek még nincs határozott továbbtanulási elképzelésük. A 9. 

és 10. osztályban gimnáziumi alapképzés történik minden tantárgyból általános tanterv 
szerint, emelt óraszámban tanulják a magyar nyelv és irodalmat, a matematikát, valamint az 
első idegen nyelvet.  

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 
Mozgáskorlátozott / gyengénlátó /  nagyothalló / beszédfogyatékos tanulók jelentkezését is tudjuk fogadni. 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
9.D közgazdasági szakközépiskolai képzés (34 fő)    Tagozatkód: 06 
 
Idegen nyelv: angol vagy német (heti 4 órában) 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
A képzés a kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik. Ez az iskolatípus nem készteti 14 

éves életkorban végleges pályaválasztásra a tanulókat. A képzés érettségi vizsgával zárul, 
ami közismereti tárgyak mellett szakmai tárgyakat is tartalmaz, így amellett, hogy 
lehetőséget biztosít a továbbtanulásra  a legkülönfélébb felsőoktatási szakokon, lehetővé 
teszi az egy éven belül történő szakmaszerzést is.  

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: 
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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 
Mozgáskorlátozott / gyengénlátó /  nagyothalló / beszédfogyatékos tanulók jelentkezését is tudjuk fogadni.   
 
9.E egészségügyi szakközépiskolai képzés (34 fő)    Tagozatkód: 07 
Idegen nyelv: angol vagy német (heti 4 órában) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
A képzés a kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik. Ez az iskolatípus nem készteti 14 

éves életkorban végleges pályaválasztásra a tanulókat. A képzés érettségi vizsgával zárul, 
ami közismereti tárgyak mellett szakmai tárgyakat is tartalmaz, így amellett, hogy 
lehetőséget biztosít a továbbtanulásra  a legkülönfélébb felsőoktatási szakokon, lehetővé 
teszi az egy éven belül történő szakmaszerzést is.  

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 
 
A jelentkezés feltétele: Foglalkozás egészségügyi szakrendelőből alkalmassági vélemény a B.3161-
4/Új számú formanyomtatványon. 
 
 

BESSENYEI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA 

ÉS ARANY JÁNOS KOLLÉGIUM  
OM azonosító: 031234 
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 11. 
Telefon: 54/402-094 
Fax: 54/402-094 
E-mail: bessenyeiberettyo@gmail.com   
Honlap: www.bessenyei-ber.sulinet.hu 
Igazgató neve: Pelyhéné Bartha Irén 
Pályaválasztási felelős: Pelyhéné Bartha Irén 
 
Általános információk az iskoláról:  

A Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János 
Kollégium a bihari térség egyik legjobban felszerelt középiskolája, ahol keresett szakmák 
színvonalas képzése és továbbtanulási felkészítése folyik. A tanulmányok alatt a diákok 
nyelvvizsgát szerezhetnek, illetve a továbbtanuláshoz többletpontokat. A végzett diákjaink a 
térség legkeresettebb szakemberei lesznek. 
Szakközépiskolánk jellemzői: 

 négy évfolyamos 

 szakmai érettségi végzettséget ad, amely az adott ágazatban meghatározott munkakör 
betöltésére képesít 

mailto:bessenyeiberettyo@gmail.com
http://www.bessenyei-ber.sulinet.hu/
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 az adott ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés megszerzésére ad lehetőséget az érettségi 
után 

 szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra készít fel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Pedagógia ágazat, oktatás szakmacsoport (34 fő),  
Szakképesítés: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 
Idegen nyelv : német vagy angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: Pontszámítás az általános iskolai 
tanulmányi eredmények alapján (7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredmények alapján) 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
Vendéglátóipar ágazat, vendéglátás-turisztika szakmacsoport (34 fő),  
Szakképesítés: Vendéglátásszervező-vendéglős 
Idegen nyelv: német vagy angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: Pontszámítás az általános iskolai 
tanulmányi eredmények alapján (7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredmények alapján) 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
Informatika ágazat, informatika szakmacsoport (24 fő),  
Szakképesítés: Informatikai rendszergazda 
Idegen nyelv: német vagy angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: Pontszámítás az általános iskolai 
tanulmányi eredmények alapján (7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredmények alapján) 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
 
Közszolgálat szakmacsoport (34 fő) 
Idegen nyelv: német vagy angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: Pontszámítás az általános iskolai 
tanulmányi eredmények alapján. (7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredmények alapján) 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
 
Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport (12 fő)  
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Szakképesítés: Gépgyártás-technológiai technikus 
Idegen nyelv: német vagy angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: Pontszámítás az általános iskolai 
tanulmányi eredmények alapján (7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredmények alapján) 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
 
Szociális ágazat, szociális szolgáltatások szakmacsoport (34 fő)  
Szakképesítés: Kisgyermekgondozó,- nevelő 
Idegen nyelv: német vagy angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: érettségire épülő szakképzés 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
 
Vendéglátóipar ágazat, vendéglátás-turisztika szakmacsoport (34 fő)  
Szakképesítés: Vendéglátásszervező-vendéglős 
Idegen nyelv: német vagy angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: érettségire épülő szakképzés 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
 
Egyéb szolgáltatás szakmacsoport (34 fő) 
Szakképesítés: Biztonságszervező I. 
Idegen nyelv: német vagy angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: érettségire épülő szakképzés 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
 
Informatika ágazat, informatika szakmacsoport (34 fő) 
Szakképesítés: Informatikai rendszergazda 
Idegen nyelv: német vagy angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: érettségire épülő szakképzés 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
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Kollégiumi címjegyzék 
Település neve: Berettyóújfalu 
Kollégium neve: Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany 
János Kollégium 
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 10. 
Telefon: 54/402-034 
Kollégiumvezető: Borsos Lajosné Fekete Erzsébet 
Információk a kollégiumról: 

Kollégiumunk Berettyóújfalu három középiskola oktatási intézményeiben tanuló diákok 
számára biztosít elhelyezést. A kollégium közvetlenül az iskola mellett található, két emeletes 
épület, melyből az első szinten a fiúk, a második szinten a lányok kerülnek elhelyezésre. A gazdag 
szabadidős programkínálat alapján minden kollégistának lehetősége nyílik arra, hogy 
tehetségének, érdeklődési körének megfelelően kapcsolódjon be a kollégiumi életbe. A 
kollégiumi ellátás díjmentes, a diákoknak csak az igénybevett étkezést kell kifizetni. Célunk, hogy 
valamennyi diákunk második otthonaként értékelje és szeresse kollégiumunkat 

 
 

BESSENYEI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA 

ÉS ARANY JÁNOS KOLLÉGIUM 
EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ TAGINTÉZMÉNY 
OM azonosító: 031234 
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1 sz. 
Telefon: 54/402-248 
Fax: 54/402-248 
E-mail: eotvosbere@gmail.com 
Honlap: www.eotvos-ber.sulinet.hu 
Igazgató neve: Kinterné Elek Mária tagintézmény-vezető 
Pályaválasztási felelős: Nagy Zoltán tagintézmény-vezető helyettes 
 
Általános információk az iskoláról:   

Az Eötvös József Szakképző Tagintézmény gépészet, építőipar, vendéglátóipar, 
kereskedelem, villamosipar és elektronika, könnyűipar, faipar, élelmiszeripar, illetve 
mezőgazdaság ágazatokban indít szakmai képzéseket. Korszerű tanműhelyben folyik a diákok 
szakmai oktatása a duális képzés keretében a 8. osztályt végzett tanulók az iskola által felajánlott 
szakmákban közvetlenül a szakképző osztályokban nyerhetnek felvételt orvosi alkalmasság 
esetén. A tanulmányi idő 3 év. A hiányszakmákban tanuló fiatalok tanulmányi eredményük 
alapján ösztöndíjban részesülhetnek.  A sikeresen befejezett szakmai képzés után 2 éves 
tanulmányi idő alatt lehetőséget nyújtunk az érettségi megszerzésére a szakiskolát végzettek 
szakközépiskolájában.  
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatására is van lehetőség. 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Szakiskolát végzettek szakközépiskolája (2 éves képzés) (68 fő) 
Idegen nyelv : angol/ német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
A szakiskola elvégzése után 2 éves képzés keretében nyújt lehetőséget az érettségi bizonyítvány 
megszerzésére. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: írásbeli feladatlapok eredményei 
alapján. 

mailto:eotvosbere@gmail.com
http://www.eotvos-ber.sulinet.hu/
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Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
 
Szakiskolai osztályok 
 
3 szakképzési évfolyam (28 fő) 
Szakképesítés megnevezése: gépi forgácsoló 
 
3 éves szakképzési évfolyam (28 fő) 
Szakképesítés megnevezése: épület- és szerkezetlakatos 
 
3 éves szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: vendéglátó eladó 
 
3 éves szakképzési évfolyam (16 fő) 
Szakképesítés megnevezése: eladó 
 
3 éves szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: asztalos 
 
3 éves szakképzési évfolyam (16 fő) 
Szakképesítés megnevezése: kőműves és hidegburkoló 
 
3 éves szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: villanyszerelő 
 
3 éves szakképzési évfolyam (16 fő) 
Szakképesítés megnevezése: női szabó 
 
3 éves szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: pék 
 
3 éves szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 
 
3 éves szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: dísznövénykertész 
 
3 éves szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: mezőgazdasági gépész 
 
Idegen nyelv: angol/német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulmányi 
eredmények átlaga alapján. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 
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Előkészítő szakiskolai osztályok 
Évfolyamok száma: egy (az előkészítő évfolyam elvégzése után 2 év alatt rész-szakképesítés 

szerezhető) 
A beiskolázás speciális jellemzői: enyhefokban értelmi fogyatékos tanulók jelentkezhetnek, 

szakértői vélemény alapján 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: az előkészítő évfolyam elvégzése után lakástextil készítő 

rész-szakképesítésre iskolázhatóak be. 
Induló osztályok száma: 1 
Felvehető tanulók száma: 15 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Település neve: Berettyóújfalu 
Kollégium neve: Arany János Kollégium 
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 10 sz. 
Telefon: 54/402-034 
Kollégiumvezető: Borsos Lajosné Fekete Erzsébet 
 

BIHARKERESZTES 
 

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, 
SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
OM azonosító: 031046 
Cím: 4110 Biharkeresztes Ady Endre u. 2. 
Telefon: 54- 430-084 
Fax: 54-430-084 
E-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu 
Honlap: www.bocskai-bker.sulinet.hu 
Igazgató neve: Szabó Zoltánné 
Pályaválasztási felelős: Kiss Hajnalka 
 
Általános információk az iskoláról:  

Az intézmény Hajdú-Bihar megye egyik legkisebb városában található. Idén ünnepi 
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. 
 
Gimnáziumi osztályok 
 
1 osztály (26 fő) 
angol nyelv 
német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: általános tantervű gimnáziumi képzés, 

mely főleg az érettségi utáni egyetemi, főiskolai továbbtanulásra készít fel. 
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 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: - 

mailto:bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu
http://www.bocskai-bker.sulinet.hu/
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Szakközépiskolai osztály 
 
1 osztály, két szakmacsoport 
Rendvédelem ágazat, közszolgálat szakmacsoport (22 fő) 
Idegen nyelv: angol 
Kereskedelem ágazat, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport (12fő) 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: érettségi után rendőrképzés rendészeti 

szakközépiskolában vagy kereskedő képzés kereskedelmi szakközépiskolában 
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 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: - 
 
Szakiskolai osztály 
1 osztály, két szakmacsoport 
3 szakképzési évfolyam  
Szakképesítés megnevezése: szociális gondozó-ápoló (16 fő) 
Idegen nyelv: angol 
Szakképesítés megnevezése: számítógép-szerelő, karbantartó (12 fő) 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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: Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium 
Cím: 4110 Biharkeresztes Ady Endre u. 2. 
Telefon: 54-430-084 
Kollégiumvezető: Kolumbár Lajosné 
Információk a kollégiumról: A bihari térség egyik legmodernebb, legújabb 80 férőhelyes 
kollégiuma, mely egybeépült az iskolával. Elhelyezés négyágyas szobákban. A kollégium 
rendelkezik két számítógépes teremmel, internet hozzáféréssel, társalgókkal, játékteremmel, 
kondicionáló teremmel, melegítő konyhákkal. Étkezés az épületen belül lévő menzán történik. 
Egész évben számos sport és kulturális programokkal tölthetik el az élő diákok hasznosan a 
szabadidejüket. 
     
 



 18 

DEBRECEN 
 

„ABIGÉL” KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 

ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM, MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM 
OM azonosító: 102 703 
Cím: 4029 Debrecen, Víztorony utca 9-11. 
Telefon: 06-52/411-267 
Fax: 06-52/411-267 
E-mail: abigeltodebrecen@gmail.com 
Honlap: www.abigelsuli.hu 
Igazgató: Kővári László 
Pályaválasztási felelős: Udvarhelyi Csilla 
 
Általános információk az iskoláról:  

Iskolánk a Víztorony utca 9-11. szám alatt kapott helyet egy igényesen felújított, 
korszerűsített épületben. A folyamatos növekedést kielégítve 2012 ősze óta újabb szárnnyal és 
tornateremmel bővültünk. Nappali tagozatos diákjainknak a képzések széles skáláját biztosítjuk. 
Mottónk a kezdetektől fogva az volt, hogy nevelve oktassunk, és új iskola lévén, igyekezzünk 
minél inkább megfelelni Debrecen nagy múltú iskolavárosi hagyományainak. Bár diák 
létszámunk többszörösére nőtt, nem az a célunk, hogy korlátlanul növeljük a felvett diákok 
számát, hanem évről évre mind inkább a minőségi oktatás irányába lépéseket tenni. Ezt igazolja, 
hogy emelkedik, azoknak a diákoknak a száma, akik emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, illetve 
egyre több diákunk tesz előrehozott érettségi vizsgát nyelvből és informatikából annak 
érdekében, hogy ezt követően sikeres nyelvvizsgát tehessenek. 
 
Gimnáziumi osztályok 
 
4 évfolyamos általános gimnáziumi osztály (34 fő) 
idegen nyelv: angol, német 
idegen nyelv: német, angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi terület belső kódja: 19 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: a 7. év végi és a 8. félévi 

tanulmányi eredménye: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv 
tantárgyakból, az itt elérhető maximális pontszám: 50 pont.  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
4 évfolyamos gimnáziumi képzés humán tagozatú osztály (34 fő) 
idegen nyelv: angol, német 
idegen nyelv: német, angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi terület belső kódja: 20; Az 

általános tantervű gimnáziumi képzés keretén belül emelt óraszámban tanulják a magyar 
nyelv és irodalom és a történelem tantárgyakat. 

Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: a 7. év végi és a 8. félévi 

tanulmányi eredménye: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv 
tantárgyakból, az itt elérhető maximális pontszám: 50 pont.  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
 

mailto:abigeltodebrecen@gmail.com
http://www.abigelsuli.hu/
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4 évfolyamos gimnáziumi képzés idegen nyelvi tagozatú osztály (34 fő) 
idegen nyelv: angol, német 
idegen nyelv: német, angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi terület belső kódja: 21; Az 

általános tantervű gimnáziumi képzés keretén belül emelt óraszámban tanulják az idegen 
nyelvet: angol vagy német nyelvből. 

Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: a 7. év végi és a 8. félévi 

tanulmányi eredménye: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv 
tantárgyakból, az itt elérhető maximális pontszám: 50 pont.  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
4 évfolyamos gimnáziumi képzés informatika tagozatú osztály (34 fő) 
idegen nyelv: angol, német 
idegen nyelv: német, angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi terület belső kódja: 22; Az 

általános tantervű gimnáziumi képzés keretén belül emelt óraszámban tanulják az 
informatika tantárgyat. 

Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van /nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: a 7. év végi és a 8. félévi 

tanulmányi eredménye: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv 
tantárgyakból, az itt elérhető maximális pontszám: 50 pont.  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
 
 Szakközépiskolai osztályok 
 
 4 évfolyamos egészségügyi ágazat, szakmacsoport (29 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi terület belső kódja: 23; 

érettségi vizsga után egy év alatt megszerezhető szakképesítés: gyakorló csecsemő és 
gyermekápoló; egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: a 7. év végi és a 8. félévi 

tanulmányi eredménye: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv 
tantárgyakból, az itt elérhető maximális pontszám: 50 pont.  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
5 évfolyamos képző- és iparművészeti ágazat, szakmacsoport (29 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi terület belső kódja: 04; 

párhuzamos művészeti oktatás; érettségi vizsga után egy év alatt megszerezhető 
szakképesítések: festő, grafikus; egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: a 7. év végi és a 8. félévi 

tanulmányi eredménye: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv 
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tantárgyakból, az itt elérhető maximális pontszám: 50 pont.  Képességvizsgálat is szükséges, 
az itt elérhető maximális pontszám: 150 pont.  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
5 évfolyamos táncművészeti ágazat, szakmacsoport (29 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi terület belső kódja: 02; 

párhuzamos művészeti oktatás; érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítések: táncos 
– klasszikus balett táncos, táncos – kortárs- modern táncos; táncos – színházi táncos; 
táncos – néptáncos; egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van /nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: a 7. év végi és a 8. félévi 

tanulmányi eredménye: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv 
tantárgyakból, az itt elérhető maximális pontszám: 50 pont.  Képességvizsgálat is szükséges, 
az itt elérhető maximális pontszám: 150 pont.  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Szakiskolai osztályok 
 
3 szakképzési évfolyam (28 fő) 
Szakképesítés megnevezése: pincér 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban a tanulmányi terület belső kódja: 24; 

egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: a 7. év végi és a 8. félévi 

tanulmányi eredménye: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv 
tantárgyakból, az itt elérhető maximális pontszám: 50 pont. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
3 szakképzési évfolyam (28 fő) 
Szakképesítés megnevezése: szakács 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban a tanulmányi terület belső kódja: 25; 

egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: a 7. év végi és a 8. félévi 

tanulmányi eredménye: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv 
tantárgyakból, az itt elérhető maximális pontszám: 50 pont. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
OM azonosító:031252 
Cím:4026 Debrecen, Gyergyó út 10. 
Telefon:52/530-112 
Fax:52/530-113 
E-mail: abiskola@freemail.hu 
Honlap: www.aranybika.sulinet.hu 
Igazgató: Szabó Viktorné 
Pályaválasztási felelős: Nagy István 
 
Általános információk az iskoláról: 

Az iskolában 3 éves képzés indul kizárólag szakképzési évfolyamokon. A teljes képzési 
idő legalább egyharmadában az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz 
követelményeire épül. A 9. évfolyam sikeres elvégzése után a gyakorlati munkahelyek 
tanulószerződést kötnek a tanulókkal. Lehetőség van versenyeken való részvételre és a 
ZÖLDSÉGSZOBRÁSZAT elsajátítására az iskola világbajnok oktatóinak segítségével. 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS NINCS!!! NYÍLT NAP: 2014.11.21. 9-11 óra, Gyergyó út 10. 

 
Szakiskolai osztályok 
 
3 szakképzési évfolyam (56 fő) 
Szakképesítés megnevezése: szakács (01-es kód) 
Idegen nyelv: ANGOL vagy NÉMET 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: KÖLTSÉGTÉRÍTÉS NINCS 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 7. osztály évvégi és 8. osztály 
félévi jegyek magyar nyelv és irodalom, matematika és idegennyelv tantárgyakból. 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
 
 
3 szakképzési évfolyam (28 fő) 
Szakképesítés megnevezése: pincér (02-es kód) 
Idegen nyelv : ANGOL vagy NÉMET 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: KÖLTSÉGTÉRÍTÉS NINCS 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:7. osztály évvégi és 8. osztály félévi 
jegyek magyar nyelv és irodalom, matematika és idegennyelv tantárgyakból. 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
 
 
3 szakképzési évfolyam (28 fő) 
Szakképesítés megnevezése: cukrász (03-as kód) 
Idegen nyelv : ANGOL vagy NÉMET 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: KÖLTSÉGTÉRÍTÉS NINCS 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 7. osztály évvégi és 8. osztály 
félévi jegyek magyar nyelv és irodalom, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
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BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 
OM azonosító: 031248 
Cím: 4032 Debrecen Jerikó u. 17-21 
Telefon: 06-52-503-150 
Fax: 06-52-314-204 
E-mail: beregszaszi@iskola.debrecen.hu 
Honlap: www.beregszaszi.hu 
Igazgató neve: Nagyné Oláh Katalin  
Pályaválasztási felelős: Dienes Zoltán 
 
Általános információk az iskoláról:  
Az iskola egyike a város legrégebbi szakképző intézményeinek. Kiemelkedő szerepet tölt be az 
elektronikai és informatikai szakemberek képzésében.  
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Villamosipar és elektrotechnika ágazat/eletrotechnika-elektronika szakmacsoport (56 fő) 
Idegen nyelv:  angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Kötelező szakmai érettségi után egy év 

alatt szakmát szerezhetnek a tanulók   
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás. nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételi vizsga nincs.  Az 5. 6. 7. 

osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján történik a rangsorolás.  A rangsorolásnál a 
matematika, fizika, magyar nyelv, történelem és idegen nyelv eredményeit veszik 
figyelembe.  

Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: Többi tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 
 
Szakközépiskolai osztályok 
Informatika ágazat/informatika szakmacsoport (56 fő) 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Kötelező szakmai érettségi után egy év 

alatt szakmát szerezhetnek a tanulók   
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás. nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételi vizsga nincs.  Az 5. 6. 7. 

osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján történik a rangsorolás.  A rangsorolásnál a 
matematika, fizika, magyar nyelv, történelem és idegen nyelv eredményeit veszik 
figyelembe. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: Többi tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 
 
Szakiskolai osztályok 
 
3 szakképzési évfolyam (24fő) 
Szakképesítés megnevezése: villanyszerelő OKJ 34 522 04 
Idegen nyelv: angol, német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: kiemelten támogatott szakma. A tanulók 

szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülnek, melynek mértéke elérheti a havi 49.600.-
Ft-ot  

mailto:beregszaszi@iskola.debrecen.hu
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Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételi vizsga nincs.   Az 5. 6. 7. 

osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján történik a rangsorolás.  A rangsorolásnál a 
matematika, fizika, magyar nyelv, történelem és idegen nyelv eredményeit veszik 
figyelembe.  

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Település neve: Debrecen 
Kollégium neve: Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium Újkerti 
Tagintézménye 
Cím: 4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21. 
Telefon: 52/413-922 
Kollégiumvezető: Bartáné Kolozsi Ilona 
 
 

BRASSAI SÁMUEL GIMNÁZIUM ÉS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA 
OM azonosító: 031221 
Cím: 4029 Debrecen, Víztorony u. 3. 
Telefon: 52/411-885 
Fax: 52/411-885 
E-mail: brassai@brassai.hu 
Honlap: www.brassai.hu 
Igazgató neve: Tirpák Zsolt 
Pályaválasztási felelős: Szilágyi Sándor intézményvezető-helyettes 
Nyílt napok: 2014. november 12. 9.00-tól, vagy november 13. 9.00-tól  
 
Általános információk az iskoláról: 

Debrecen város közoktatásában több mint 40 éve vesz részt intézményünk. Ez idő alatt 
az ipari szakközépiskola (Landler) gimnáziummá és érettségire épülő műszaki szakközépiskolává 
vált, illetve a 2013-2014. tanévtől újra indítunk szakközépiskolai osztályokat 9. évfolyamtól is. 
Felvételi vizsgát nem tartunk. Az iskolának nincs saját kollégiuma, a tanulók a város 
diákotthonaiban kapnak elhelyezést. 
 
 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

01  

tanulmányi terület: 
4 évfolyamos szakközépiskolai képzés; első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv vagy 
az orosz nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; közlekedés szakmacsoport; 
közlekedés szakközépiskolai ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a 
következő szakképesítés megszerzése: szállítmányozási ügyintéző; felvehető 34 fő tanuló.  
 

 
 
 
 

02  

tanulmányi terület: 
4 évfolyamos szakközépiskolai képzés; az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; informatika szakmacsoport; informatika 
szakközépiskolai ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítések megszerzése: CAD-CAM informatikus, műszaki informatikus; felvehető 34 fő 
tanuló.  
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03  

tanulmányi terület: 
4 évfolyamos szakközépiskolai képzés; az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; közlekedés szakmacsoport; közlekedésgépész 
szakközépiskolai ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítések megszerzése: autóelektronikai műszerész, autószerelő; felvehető 34 fő tanuló.  
 

 
 
 
 

04  

tanulmányi terület: 
4 évfolyamos szakközépiskolai képzés; az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport; gépészet 
szakközépiskolai ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés megszerzése: mechatronikai technikus; felvehető 34 fő tanuló.  

 

 
 

DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM 
OM azonosító: 031201 
Cím: 4024 Debrecen Liszt Ferenc utca 1. 
Telefon: 52/520-222 
Fax: 52/520-222 
E-mail: ady@iskola.debrecen.hu 
Honlap: www.ady-debr.sulinet.hu 
Igazgató: Rózsavölgyi Gábor 
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 angol-magyar 
kéttanítási nyelvű; 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi; 4+1 
évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű dráma, ének-zene képzés. 
Iskolánkban a drámás képzés magas színvonalának erősítésére alapfokú művészeti iskola is 
működik. 
 
Gimnáziumi osztályok 
 
(01) 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi (angol) 

képzésű osztály (18 fő) 
idegen nyelv: angol 
idegen nyelv: francia 
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: 
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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 
 
(02) 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi (német) 
képzésű osztály (16 fő) 
idegen nyelv: német 
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 
 
(03) 4+1 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű osztály (34 fő) 
idegen nyelv: angol 
idegen nyelv: német, francia, olasz, orosz (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. (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 
 
(04) 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló művészeti (dráma) osztály (24 
fő) 
idegen nyelv: angol 
idegen nyelv: francia, 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 



 26 

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 
 
(05) 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló művészeti (ének-zene) osztály 
(10 fő) 
idegen nyelv: angol 
idegen nyelv: francia, olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Emelt óraszámban folyik az ének-zene 

tanítása. A tanulóknak kötelező részt venni az énekkar foglalkozásain. 
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.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 
 
(06) Hat évfolyamos gimnáziumi osztály (34 fő) 
idegen nyelv: angol 
idegen nyelv: német, francia, olasz, orosz (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 
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DEBRECENI BAROSS GÁBOR KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
OM azonosító: 031242 
Cím: 4030 Debrecen Budai Ézsaiás u. 8/A. 
Telefon: 52/471-798 
Fax: 52/534-207 
E-mail: baross@iskola.debrecen.hu 
Honlap: www.barossg-debr.sulinet.hu 
Igazgató neve: Szondi Jenő 
Pályaválasztási felelős: Rajtik János 
 
Általános információk az iskoláról:  

A Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen város egyik 
legrégibb szakképző iskolája. 1905-től a korábbi helyén (Burgundia utca), míg 1970-től a Budai 
Ézsaiás utca 8/A. szám alatt folyt, illetve folyik a gyerekek, felnőttek szakmai nevelése, oktatása. 
Jelenleg a kollégium 175 fő férőhellyel rendelkezik. Helyileg az iskolánkkal egy területen található. 
A kollégiumi diákok tanulmányi munkáját a nevelőtanárok szakjuknak megfelelően segítik. A 
szabadidő hasznos eltöltésére szakkörök, sportolási lehetőségek és számítógépterem áll a tanulók 
rendelkezésére. 
 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
1. Szakközépiskolai osztály  
Évfolyamok száma: 4 (érettségire felkészítő) + 1 (szakképzési) [Nkt. 12.§ (1) – (3)] 
Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport 
Kódszáma: 11, felvehető: 34 fő 
Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás. nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 
Az általános iskolai 7. év végi és 8. osztályban félévkor elért eredmények összege szerint képezett 

rangsor alapján. 
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. Szakközépiskolai osztály  
Évfolyamok száma: 4 (érettségire felkészítő) + 1 (szakképzési) [Nkt. 12.§ (1) – (3)] 
Informatika ágazat, gépészet szakmacsoport 
Kódszáma: 12, felvehető: 34 fő 
Idegen nyelv: angol nyelv 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás. nincs 

mailto:baross@iskola.debrecen.hu
http://www.barossg-debr.sulinet.hu/
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A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 
Az általános iskolai 7. év végi és 8. osztályban félévkor elért eredmények összege szerint képezett 

rangsor alapján. 
Kollégiumi elhelyezés: van 
A szakképzési évfolyam végén megszerezhető szakmai végzettség:  
Szoftverfejlesztő (54 213 05) vagy  
Informatikai rendszergazda (54 481 04) 
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 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.  

 
 
Szakiskolai osztályok 
 
1. Szakiskolai osztály  
3 szakképzési évfolyam szakiskolai képzés [Nkt. 13.§ (1)] 
Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló (34  521 03) 
Kódszáma: 21, felvehető: 24 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: 
Az általános iskolai 7. év végi és 8. osztályban félévkor elért eredmények összege szerint képezett 

rangsor alapján. 
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: 
Szakiskolai tanulmányi 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. Szakiskolai osztály  
3 szakképzési évfolyam szakiskolai képzés [Nkt. 13.§ (1)] 
Szakképesítés megnevezése: Ipari gépész (34  521 04) 
Kódszáma: 22, felvehető: 24 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: 
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Az általános iskolai 7. év végi és 8. osztályban félévkor elért eredmények összege szerint képezett 
rangsor alapján. 

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: 
Szakiskolai tanulmányi 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.  

 
3. Szakiskolai osztály  
3 szakképzési évfolyam szakiskolai képzés [Nkt. 13.§ (1)] 
Szakképesítés megnevezése: Hegesztő (34  521 06) 
Kódszáma: 23, felvehető: 24 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: 
Az általános iskolai 7. év végi és 8. osztályban félévkor elért eredmények összege szerint képezett 

rangsor alapján. 
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: 
Szakiskolai tanulmányi 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.  

 
4. Szakiskolai osztály  
3 szakképzési évfolyam szakiskolai képzés [Nkt. 13.§ (1)] 
Szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos (34  582 03) 
Kódszáma: 24, felvehető: 24 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: 
Az általános iskolai 7. év végi és 8. osztályban félévkor elért eredmények összege szerint képezett 

rangsor alapján. 
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: 
Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal támogatott szakképesítés.  
A tanulóknak a szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek meg kell 

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

 
5. Szakiskolai osztály  
3 szakképzési évfolyam szakiskolai képzés [Nkt. 13.§ (1)] 
Szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos (34  525 06) 
Kódszáma: 24, felvehető: 24 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: 
Az általános iskolai 7. év végi és 8. osztályban félévkor elért eredmények összege szerint képezett 

rangsor alapján. 
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.  

 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Település neve: Debrecen 
Kollégium neve: Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
Cím: 4030 Debrecen Budai Ézsaiás utca 8/A. 
Telefon: 52/471-798 
Kollégiumvezető: Rajtik János 
Információk a kollégiumról: Az intézmény kollégiuma 175 fő férőhellyel rendelkezik, ami helyileg 
az iskolával egy területen, azzal közvetlen kapcsolatban lévő épületben található. A kollégiumi 
diákok tanulmányi munkáját a nevelő-tanárok szakjuknak megfelelően segítik. A szabadidő 
hasznos eltöltésére különböző önképző körök, szakkörök, sportolási lehetőségek és 
emeletenként egy-egy számítógépterem áll a tanulók rendelkezésére. 
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DEBRECENI BÁRCZI GUSZTÁV EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
OM azonosító: 038514 
Cím: 4024. Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2. 
Telefon: 06/52-531-690 
Fax:06/52-531-690 
E-mail: barczi@iskola.debrecen.hu 
Honlap: www.barczi-debr.sulinet.hu 
Igazgató: Csengeri Rita 
Pályaválasztási felelős: Szakál Judit 
 
Általános információk az iskoláról:  
A beiskolázás a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemény 

alapján történik. 
 
Készségfejlesztő speciális szakiskolai osztály 
2 évfolyamos osztály ( 10 fő ) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 
 
A beiskolázás speciális jellemzői: tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság véleménye 

alapján, értelmileg akadályozott  ( középsúlyos értelmi fogyatékos ) tanulóknak.  
Információ a képzésről: rongyszőnyegszövő, kerti munkás pályaorientáció ( nem OKJ-s képzés ). 
Induló osztályok száma:  1 
Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 

DEBRECENI BETHLEN GÁBOR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 
OM azonosító: 031227 
Cím: 4026 Debrecen, Piac u. 8. 
Telefon: 52/412-212;  30/464-7709 
Fax: 52/412-212/114. 
E-mail: bethlen.kozgaz@bethlen-debr.sulinet.hu 
Honlap: www.bethlen-debr.sulinet.hu 
Igazgató neve: Dr. Tóth László Tamásné 
Pályaválasztási felelős: Juhászné Papp Edit 
 
Általános információk az iskoláról: 

A nagy múltú, 157 éves iskola Debrecen szívében, a Nagytemplom szomszédságában 
található. Az intézmény magas színvonalú felkészítést biztosít az érettségi vizsgára, melynek egyik 
eleme a  szakmai tárgyból tett érettségi vizsga is, melynek birtokában már jó eséllyel indulhatnak 
az itt végzettek a munkaerőpiacon, hiszen bizonyos munkakörök betöltésére jogosítja őket. Az 
iskola tanulói a szakközépiskolai érettségi bizonyítvány megszerzése után egy év alatt 
szerezhetnek pénzügyi-számviteli ügyintézői vagy idegenvezetői OKJ-s szakmai végzettséget, 
illetve két év alatt postai üzleti ügyintézői szakmát.  A tanárok kiváló felkészültségűek, az iskola 
IKT eszközökkel jól felszerelt. Az iskola büszke arra, hogy diákjai közül nagy arányban tanulnak 
tovább a felsőoktatásban. Az angol-magyar két tanítási nyelvű turisztikai képzés, az emelt 
óraszámú angol és német nyelvi képzés, a kínai nyelv oktatása, a széleskörű külkapcsolatrendszer, 
a nemzetközi rendezvények és projektek, cserekapcsolatok kiváló lehetőséget nyújtanak a tanulók 
számára más országok kultúrájának megismerésére, külföldi diákokkal történő együttdolgozásra. 
A tanulás mellett a Diákönkormányzat által szervezett programok színesítik az itt tanulók életét. 
A Bethlen szeretettel hívja és várja a vendéglátás-turisztika vagy a közgazdasági ismeretek iránt 
érdeklődő diákokat. 
 

mailto:barczi@iskola.debrecen.hu
http://www.barczi-debr.sulinet.hu/
mailto:bethlen.kozgaz@bethlen-debr.sulinet.hu
http://www.bethlen-debr.sulinet.hu/
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Szakközépiskolai osztályok 
 
Turisztika ágazat Vendéglátás-turisztika szakmacsoport (34 fő) 
Idegen nyelv: angol, illetve német vagy francia nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás 

(5 évfolyamos)  
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: hozott eredmény (35%), központi 

írásbeli eredménye (50%), szóbeli meghallgatás (15%) 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: egyéb pszichés fejlődés zavarral 

küzdők integrált nevelése-oktatása 
 
Közgazdaság ágazat Közgazdaság szakmacsoport  (102 fő) 
Idegen nyelv: angol, kínai illetve német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
- 1 osztály emelt óraszámú angol nyelv oktatás 
- 1 osztály angol és kínai nyelv oktatás 
- 0,5 osztály emelt óraszámú német nyelv oktatás 
- 0,5 osztály emelt matematika oktatás 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: hozott eredmény (35%), központi 

írásbeli eredménye (50%), szóbeli meghallgatás (15%) 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: egyéb pszichés fejlődés zavarral 

küzdők integrált nevelése-oktatása 
 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Kollégium neve: Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 
OM azonosító: 040556 
Cím: 4024 Debrecen, Tímár u. 1. 
Telefon: 52/534-949 
Igazgató: Posta László 
Honlap: www.deakkoli.sulinet.hu 
 
Kollégium neve: Hajdú—Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium  
Györffy István Kollégium Intézményegység 
OM azonosító: 201359 
Cím: 4025 Debrecen, Postakert u. 7. 
Telefon: 52/431-301; 20/493-8331 
Igazgató: Tarsoly Andor 
Honlap: www.gyorffykollegium.hu 
 
Kollégium neve: Gulyás Pál Kollégium 
OM azonosító: 039355 
Cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 3. 
Telefon: 52/349-644 
Igazgató: Barabás Attiláné 
Honlap: www.gulyasp-koll.sulinet.hu 
 

http://www.deakkoli.sulinet.hu/
http://www.gyorffykollegium.hu/
http://www.gulyasp-koll.sulinet.hu/
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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: csokonai@iskola.debrecen.hu 
Honlap: www.csokonaigimnazium.hu 
Igazgató neve: Dr. Molnárné Szecskó Ágnes 
Pályaválasztási felelős: Molnár Dénes 
 
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 
2015/2016-os tanévben a 9. évfolyamon hat nappali tagozatos osztály indítását tervezi. 
 
Gimnáziumi osztályok 
9.A osztály 
4 évfolyamos humán csoport (17 fő) 
1. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) 
2. idegen nyelv: latin (heti 3 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: humán csoport, stílustörténet tantárgy 
tanítása helyi tanterv alapján. Tagozatkód: 01 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: van 
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 
 
4 évfolyamos emelt szintű történelem csoport (17 fő) 
1. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) 
2. idegen nyelv német (heti 3 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt szintű történelem csoport 
Tagozatkód: 02 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: van                                                                                           
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 
 
9.B osztály 
4 évfolyamos általános tantervű osztály (34 fő) 
1. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) 
2. idegen nyelv: francia (heti 4 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: általános tantervű osztály, környezettan 
tantárgy tanítása helyi tanterv alapján. Tagozatkód: 03 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények: 
33,33%, magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye: 66,66% 

mailto:csokonai@iskola.debrecen.hu
http://www.csokonaigimnazium.hu/
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Kollégiumi elhelyezés: van 
 
9.C osztály 
4 évfolyamos igazolt sportolók számára meghirdetett csoport (17 fő) 
1. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) 
2. idegen nyelv: olasz (heti 4 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: versenyengedéllyel rendelkező, igazolt 
sportolók számára meghirdetett csoport. Tagozatkód: 04                                                             
 Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények: 
33,33%, magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye: 66,66% 
Kollégiumi elhelyezés: van 
 
4 évfolyamos általános tantervű csoport (17 fő) 
1. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) 
2. idegen nyelv: finn (heti 4 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: általános tantervű csoport. Tagozatkód: 
05                                                                                                                     Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények: 
33,33%, magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye: 66,66% 
Kollégiumi elhelyezés: van 
 
9. kny osztály 
5 évfolyamos magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály (34 fő) 
1. idegen nyelv: olasz  
2. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Olasz nyelven tanulják a történelmet, a 
földrajzot, a matematikát és a civilizációt. Tagozatkód: 06 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: van 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények: 25%, 
magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye: 50%, szóbeli meghallgatás: 25% 
Kollégiumi elhelyezés: van 
 
9.E osztály 
4 évfolyamos emelt óraszámú matematika-informatika csoport (17 fő) 
1. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) 
2. idegen nyelv: német (heti 3 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Emelt óraszámban és csoportbontásban 
tanulják a matematikát és az informatikát négy éven keresztül. Tagozatkód: 07  
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények: 
33,33%, magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye: 66,66% 
Kollégiumi elhelyezés: van 
 
4 évfolyamos emelt óraszámú biológia csoport (17 fő) 
1. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) 
2. idegen nyelv: német (heti 3 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Emelt óraszámban és csoportbontásban 
tanulják a biológiát négy éven keresztül. Tagozatkód: 08  
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Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: van 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények: 25%, 
magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye: 50%, szóbeli meghallgatás: 25% 
Kollégiumi elhelyezés: van 
 
9.F osztály 
4 évfolyamos emelt szintű angol nyelvi csoport (17 fő) 
1. idegen nyelv: angol (heti 6 óra) 
2. idegen nyelv: német (heti 3 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Emelt szinten tanulják az angol nyelvet. 
Tagozatkód: 09 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: van 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények: 25%, 
magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye: 50%, szóbeli meghallgatás: 25% 
Kollégiumi elhelyezés: van 
 
4 évfolyamos emelt szintű német nyelvi csoport (17 fő) 
1. idegen nyelv: német (heti 6 óra) 
2. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Emelt szinten tanulják a német nyelvet. 
Tagozatkód: 10 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: van 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények: 25%, 
magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye: 50%, szóbeli meghallgatás: 25% 
Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 

DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, 
GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA 
OM azonosító: 201354  
Cím: 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. 
Telefon:52/450-306 
Fax:52/418-042 
E-mail: titkarsag@balashazy.sulinet.hu 
Honlap: www.balashazy.sulinet.hu 
Igazgató: Kovács Árpádné Molnár Judit 
Pályaválasztási felelős: Kunkli Erzsébet 
 
Általános információk az iskoláról: 

Iskolánk szakközépiskolai és gimnáziumi képzést folytat. Szakközépiskolai 
osztályainkban a közismereti tárgyak mellett szakmai tárgyak oktatása is megkezdődik a 
9.évfolyamtól, így speciális ismeretekhez és képességekhez jutnak diákjaink a kiválasztott szakma 
területén. Érettségi vizsgát közismereti és szakmai tárgyakból tesznek tanulóink, majd 1 év alatt 
technikus bizonyítványt szerezhetnek az új OKJ szerinti képzési szerkezetnek megfelelően. A 
szakközépiskolai képzés elsősorban szakirányban, de bármilyen pálya irányában nyitott utat 
jelenthet a továbbtanuláshoz. 

Gimnáziumi sportiskolai osztályunk a Debreceni Labdarugó Akadémiával 
együttműködve olyan lehetőséget biztosít a tehetséges labdarúgók számára, hogy a legideálisabb 
körülmények között fejlődhessenek, s így meg tudjanak felelni a sport és a közoktatás 
elvárásainak. Ezért biztosítjuk számukra az iskolai és a sportbeli kötelezettségek összehangolását. 

mailto:titkarsag@balashazy.sulinet.hu
http://www.balashazy.sulinet.hu/
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A gimnáziumban érettségizett tanulók két év alatt szerezhetnek szakmai bizonyítványt 
(sportedző).  

A felvételivel kapcsolatos esetleges változásokat az iskola honlapján közöljük. Kérjük, 
kísérjék folyamatosan figyelemmel. 
 
Gimnáziumi osztályok (04 kód) 
 
Gimnáziumi sportiskolai osztály  (34fő) 
idegen nyelv (első) : angol 
idegen nyelv (második):   német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  A jelentkezési lap mellé írásbeli 

sportedzői javaslatot kérünk csatolni, továbbá a jelentkezők fizikai képességfelmérő 
vizsgálaton való részvétele kötelező. A sportszakmai válogatást a DVSC-DLA szakemberi 
végzik el. 

Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:  A jelentkező tanulók felső 

tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi és 8. félévi osztályzatát 
vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, 
testnevelés tantárgyakból. 

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk.  
A fizikai képesség felmérő vizsgálaton a jelentkezőknek kötelező részt venni, melyet a DLA 

szakemberei végeznek el a www.balashazy.sulinet.hu honlapon közzétett időpontokban. A 
felméréshez érvényes sportorvosi igazolás szükséges.  

Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizika képesség felmérési 
vizsgálat követelményeinek.  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Szakközépiskolai osztályok  
(01 kód) 
Mezőgazdaság ágazat  (54  fő) 
Idegen nyelv: angol, vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A mezőgazdaság ágazat osztályaiban a 

közismereti tantárgyak mellett mezőgazdasági szakmai tantárgyakat tanulnak a diákok. Ezek 
az órák biztosítják azt, hogy a mezőgazdaság minden ágában betekintést nyerjenek 
tanulóink, továbbá lehetőséget kapnak arra is, hogy megismerkedjenek a környék 
mezőgazdasági vállalkozásainak tevékenységeivel. Gyakorló iskolaként tanulóink az 
egyetem tangazdaságaiban is teljesítenek szakmai gyakorlatot. Érettségi után egy év alatt 
szakmát szerezhetnek a következő szakok valamelyikén: 

Mezőgazdasági technikus, Állattenyésztő és állat- egészségügyi technikus. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:  : A jelentkező tanulók felső 

tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi és 8. félévi osztályzatát 
vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, 
biológia, kémia tantárgyakból. 

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 

http://www.balashazy.sulinet.hu/
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Szakközépiskolai osztályok 
(02, és 03 kód) 
Közgazdaság ágazat (34-34 fő) 
Idegen nyelv: angol, vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Az induló két osztály közül az egyikben 

(02 kód) magasabb óraszámban tanulják a diákok az informatikát, a másikban (03 kód) 
pedig az angol nyelvet. Ezekben az osztályokban tanulmányokat folytató diákjaink 
közismereti tantárgyak mellett közgazdasági szakmai tantárgyakat tanulnak. Ezek az órák 
azt biztosítják, hogy megszerezzék a gazdasági munkához szükséges alapvető készségeket, 
és betekintést kapjanak a közgazdaság alapfogalmaiba, majd az érettségi megszerzése után 
egy év alatt szakmát szerezhetnek a következő szakok valamelyikén: Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző, Vállalkozási és bérügyintéző. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:  :  A jelentkező tanulók felső 

tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi és 8. félévi osztályzatát 
vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, 
biológia, kémia tantárgyakból. 

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Szakközépiskolai osztályok (06 kód) 
Élelmiszeripar ágazat (12 fő) 
Idegen nyelv: angol, vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  Ebben az osztályban tanulmányokat 

folytató diákjaink közismereti tantárgyak mellett élelmiszeripari szakmai tantárgyakat 
tanulnak. Ezek az órák biztosítják, hogy megszerezzék azokat az alapvető készségeket, 
amelyek az élelmiszeriparban szükségesek, valamint betekintést nyerjenek a hagyományos 
és a modern élelmiszeripar tevékenységébe, a termékfejlesztéstől, a gyártáson keresztül a 
csomagolásig. Diákjaink lehetőséget kapnak arra, hogy az egyetem laboratóriumában 
teljesítsenek szakmai gyakorlatot. Érettségi után egy év alatt szakmát szerezhetnek 
Élelmiszeripari technikus szakon. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:  :  A jelentkező tanulók felső 

tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi és 8. félévi osztályzatát 
vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, 
biológia, kémia tantárgyakból. 

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Település neve: Debrecen-Pallag 
Kollégium neve: Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma 
és Kollégiuma 
Cím:4014 Debrecen, Zsálya köz 4. sz. 
Telefon:52/50-306 
Kollégiumvezető:Kaszab Istvánné 
Információk a kollégiumról:Az intézmény területén diákbarát szellemiségű 4-6 ágyas kollégium 
várja vidéki diákjainkat. A mindennapok során igyekszünk családias légkört kialakítani, és 
emellett nagy hangsúlyt fektetünk a korrepetálásra, és a felzárkóztatásra is, figyelembe véve a 
gyerekek érdekeit és céljait.  
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DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA 
OM azonosító: 031200 
Cím: 4029 Debrecen, Csengő u. 4. 
Telefon: 06-52/503-950 
Fax: 06-52/503-953 
E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu 
Honlap: www.klte-gyakorlo.sulinet.hu 
Igazgató: Kovács István 
Pályaválasztási felelős: Miklósvölgyi Miklós 
 
Általános információk az iskoláról:  

A Kossuth Gimnázium kiemelt feladatának tekinti a tehetséges, törekvő diákok 
felkarolását, képzését. Az iskola várja mindazokat, akiknek fontos a jövőjük, számít, hogy milyen 
felsőoktatási intézményben tanulhatnak majd tovább, és hogy azt milyen eredménnyel lesznek 
képesek elvégezni. Az itt tanulók biztos tudást szerezhetnek, és megtanulják az ismereteket 
önállóan, kreatív módon alkalmazni. A Kossuth Gimnázium (diákok, szülők és tanárok 
közösségeként) olyan szellemi közeg, ahol érték a tudás, a tehetség és a szorgalom, ahol fontos a 
műveltség, és amely nyitottságra, a világ iránti érdeklődésre nevel. 
 
Gimnáziumi osztályok 
 
6 évfolyamos humán orientációs osztály (01 kód) (32 fő) 
idegen nyelv: angol nyelv  
idegen nyelv: német nyelv  
idegen nyelv: francia nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Humán orientációjú képzés, szabad 

fakultációválasztás.  
Írásbeli vizsga: van  
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvételi pontszám két pontszám 

összegeként adódik: az általános iskolai eredmények (100 pont), központi írásbeli (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, idegen nyelv és egy választott természettudományos tárgy osztályzatai 
összegének kétszerese. 

Kollégiumi elhelyezés: nincs 
 
6 évfolyamos reál orientációs osztály (02 kód) (32 fő) 
idegen nyelv: angol nyelv  
idegen nyelv: német nyelv  
idegen nyelv: francia nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Reál orientációjú képzés, szabad 

fakultációválasztás. 
Írásbeli vizsga: van  
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvételi pontszám két pontszám 

összegeként adódik: az általános iskolai eredmények (100 pont), központi írásbeli (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, idegen nyelv és egy választott természettudományos tárgy osztályzatai 
összegének kétszerese. 

Kollégiumi elhelyezés: nincs 
 

mailto:titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu
http://www.klte-gyakorlo.sulinet.hu/
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5 évfolyamos nyelvi előkészítő osztály (03 kód) (32 fő) 
idegen nyelv: angol nyelv  
idegen nyelv: német nyelv  
idegen nyelv: francia nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Emelt szintű érettségire történő 

felkészítés két választott tantárgyból. 
Írásbeli vizsga: van  
Szóbeli meghallgatás: van 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvételi pontszám három 

pontszám összegeként adódik: az általános iskolai eredmények: magyar nyelv és irodalom (a 
két tantárgyi jegy átlaga), angol nyelv tantárgy megelőző tanév év végi és az aktuális tanév 
félévi osztályzatai (50 pont), központi írásbeli: magyar nyelv, matematika (100 pont), 
szóbeli: angol nyelv (50 pont), összesen (200 pont).  

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
4 évfolyamos gazdasági, jogi-kommunikációs osztály (04 kód, 05 kód) (16 + 16 fő) 
gazdasági tagozat (04 kód) 
idegen nyelv: angol nyelv  
idegen nyelv: német nyelv  
idegen nyelv: francia nyelv 
idegen nyelv: olasz nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Felkészítés gazdasági felsőfokú 

tanulmányokra emelt óraszámú matematika és történelem oktatással. 
Írásbeli vizsga: van  
Szóbeli meghallgatás: van 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A felvételi pontszám három 

pontszám összegeként adódik: az általános iskolai eredmények: a matematika és történelem 
tantárgy megelőző tanév év végi és az aktuális tanév félévi osztályzatai (50 pont), központi 
írásbeli: magyar nyelv, matematika (100 pont), szóbeli: matematika (50 pont), összesen (200 
pont)  

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
4 évfolyamos gazdasági, jogi-kommunikációs osztály (04 kód, 05 kód) (16 + 16 fő) 
jogi - kommunikációs tagozat (05 kód) 
idegen nyelv: angol nyelv  
idegen nyelv: német nyelv  
idegen nyelv: francia nyelv 
idegen nyelv: olasz nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Felkészítés jogi, bölcsészeti felsőfokú 

tanulmányokra emelt óraszámú magyar és történelem oktatással. 
Írásbeli vizsga: van  
Szóbeli meghallgatás: van 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A felvételi pontszám három 

pontszám összegeként adódik: az általános iskolai eredmények a magyar nyelv és irodalom 
(a két tantárgyi jegy átlaga)és történelem tantárgy megelőző tanév év végi és az aktuális 
tanév félévi osztályzatai (50 pont), központi írásbeli: magyar nyelv, matematika (100 pont), 
szóbeli: magyar nyelv és irodalom (50 pont), összesen (200 pont)  

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
4 évfolyamos műszaki, orvosi-gyógyszerészeti osztály (06 kód, 07 kód) (16 + 16 fő) 
műszaki tagozat (06 kód) 
idegen nyelv: angol nyelv  
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idegen nyelv: német nyelv  
idegen nyelv: francia nyelv 
idegen nyelv: olasz nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Felkészítés műszaki felsőfokú 

tanulmányokra emelt óraszámú matematika és fizika oktatással. 
Írásbeli vizsga: van  
Szóbeli meghallgatás: van 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A felvételi pontszám három 

pontszám összegeként adódik: az általános iskolai eredmények a matematika és fizika 
tantárgy megelőző tanév év végi és az aktuális tanév félévi osztályzatai (50 pont), központi 
írásbeli: magyar nyelv, matematika (100 pont), szóbeli: matematika (50 pont), összesen (200 
pont)  

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 
4 évfolyamos gazdasági, jogi-kommunikációs osztály (04 kód, 05 kód) (16 + 16 fő) 
 orvosi-gyógyszerészeti tagozat (07 kód) 
idegen nyelv: angol nyelv  
idegen nyelv: német nyelv  
idegen nyelv: francia nyelv 
idegen nyelv: olasz nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Felkészítés orvosi-gyógyszerészeti 

felsőfokú tanulmányokra emelt óraszámú kémia és biológia oktatással. 
Írásbeli vizsga: van  
Szóbeli meghallgatás: van 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A felvételi pontszám három 

pontszám összegeként adódik: az általános iskolai eredmények a biológia és kémia tantárgy 
megelőző tanév év végi és az aktuális tanév félévi osztályzatai (50 pont), központi írásbeli: 
magyar nyelv, matematika (100 pont), szóbeli: matematika (50 pont), összesen (200 pont)  

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 

DEBRECENI IRINYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 
OM azonosító: 031216 
Cím: 4024 Debrecen, Irinyi u. 1. 
Telefon: 52/533-748 
Fax: 52/533-753 
E-mail: irinyi@iskola.debrecen.hu 
Honlap: www.irinyi-debr.sulinet.hu 
Igazgató: Lilik István 
Pályaválasztási felelős: Hüse Attiláné 
 
Általános információk az iskoláról: 

Iskolánk 1952-ben Dohányipari Technikumként épült. Az elmúlt 62 év alatt a régiónk 
szakképzésében jelentős szerepet játszó intézménnyé fejlődött. Intézményünkben jelenleg 547 
diák tanul nappali tagozaton: 3 gimnáziumi, 11 szakközépiskolai, 7 szakképzési osztályban. 
Gimnáziumunk és sport-szakközépiskolánk köznevelési típusú sportiskolai módszertani 
központként működik. A 2013/2014. tanévtől a gimnáziumi képzés helyett a szakközépiskolai 
képzések palettáját bővítjük és a sporthagyományainkat folytatva sportágazati szakközépiskolai 
(köznevelési típusú sportiskolai) osztályt indítottunk. 12 éves a magyar-német két tanítási nyelvű 
5 évfolyamos szakközépiskolai képzésünk. Az élelmiszeripari szakmacsoportban 8 osztályra 
épülő hároméves képzésekben pék és húsipari termékgyártó OKJ-s szakmákban tanulhatnak 
diákjaink. 

mailto:irinyi@iskola.debrecen.hu
http://www.irinyi-debr.sulinet.hu/
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Szakközépiskolai osztályok 
 
4 évfolyamos sport ágazati képzés, köznevelési típusú sportiskola, oktatás szakmacsoport (34 fő) 
1.Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: testkultúra tanulmányi terület. 

Egyesületbe leigazolt sportolókat várunk egyéni és csapatsportból egyaránt: labdarúgás, 
kézilabda, vízilabda, jégkorong, röplabda, ökölvívás, atlétika, stb. Alapkövetelmény a 
sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérési vizsgálaton való megfelelés. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az általános iskolai tanulmányi 

eredmény alapján történik  max.: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 8. osztály félévi 
eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) felmentés 
miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk, a kerekítés szabályai 
szerint. Pontegyenlőség esetén előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, 
ezt követően a Debrecenben lakó vagy az a tanuló akinek testvére az iskolával 
jogviszonyban áll, illetve akiknek a testvére, szülője az iskolánk diákja volt. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
4 évfolyamos kereskedelem ágazati képzés, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 
szakmacsoport (34 fő) 
1. Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: kereskedelem ágazati szakközépiskolai 

kerettantervnek megfelelően a közismereti tantárgyak tanulásán kívül az ágazati képzésnek 
megfelelően szakmai tantárgyakat tanítunk elméleti és gyakorlati órák keretében. A 
felvételhez egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az általános iskolai tanulmányi 

eredmény alapján történik  max.: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 8. osztály félévi 
eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) felmentés 
miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk, a kerekítés szabályai 
szerint. Pontegyenlőség esetén előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, 
ezt követően a Debrecenben lakó vagy az a tanuló akinek testvére az iskolával 
jogviszonyban áll, illetve akiknek a testvére, szülője az iskolánk diákja volt. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
5 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű, vendéglátóipar ágazati képzés, vendéglátás-
turisztika szakmacsoport (22 fő) 
1. Idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a nyelvi előkészítő évfolyamon heti 19 

órában tanulják diákjaink a német nyelvet kezdő, középhaladó és haladó szinten, esélyt 
adva azoknak a tanulóknak is akik korábban nem tanultak még német nyelvet. A 9. 
évfolyamtól a célnyelven kívül 3 tantárgy tanulása folyik német nyelven. A felvételhez 
egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az általános iskolai tanulmányi 

eredmény alapján történik  max.: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 8. osztály félévi 
eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) felmentés 
miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk, a kerekítés szabályai 
szerint. Pontegyenlőség esetén előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, 
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ezt követően a Debrecenben lakó vagy az a tanuló akinek testvére az iskolával 
jogviszonyban áll, illetve akiknek a testvére, szülője az iskolánk diákja volt. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 
5 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű, kereskedelem ágazati képzés, kereskedelem-
marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport (12 fő) 
1. Idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a nyelvi előkészítő évfolyamon heti 19 

órában tanulják diákjaink a német nyelvet kezdő, középhaladó és haladó szinten, esélyt 
adva azoknak a tanulóknak is akik korábban nem tanultak még német nyelvet. A 9. 
évfolyamtól a célnyelven kívül 3 tantárgy tanulása folyik német nyelven. A felvételhez 
egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az általános iskolai tanulmányi 

eredmény alapján történik  max.: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 8. osztály félévi 
eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) felmentés 
miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk, a kerekítés szabályai 
szerint. Pontegyenlőség esetén előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, 
ezt követően a Debrecenben lakó vagy az a tanuló akinek testvére az iskolával 
jogviszonyban áll, illetve akiknek a testvére, szülője az iskolánk diákja volt. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 
Szakiskolai osztályok 
 
3 szakképzési évfolyam (28 fő) 
Szakképesítés megnevezése: húsipari termékgyártó 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a felvételhez egészségügyi alkalmassági 

vizsgálaton való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A felvételi eredmény 

megállapításának módja, a pontszámítás: az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján 
történik max.: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 8. osztály félévi eredmények (magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a 
hozott jegyek átlagából számolunk, a kerekítés szabályai szerint. Pontegyenlőség esetén 
előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően a Debrecenben 
lakó vagy az a tanuló, akinek testvére az iskolával jogviszonyban áll, illetve akiknek a 
testvére, szülője az iskolánk diákja volt. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 
3 szakképzési évfolyam (28 fő) 
Szakképesítés megnevezése: pék 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a felvételhez egészségügyi alkalmassági 

vizsgálaton való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
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A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A felvételi eredmény 
megállapításának módja, a pontszámítás: az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján 
történik max.: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 8. osztály félévi eredmények (magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a 
hozott jegyek átlagából számolunk, a kerekítés szabályai szerint. Pontegyenlőség esetén 
előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően a Debrecenben 
lakó vagy az a tanuló, akinek testvére az iskolával jogviszonyban áll, illetve akiknek a 
testvére, szülője az iskolánk diákja volt. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 

DEBRECENI KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 

SZAKISKOLA   
OM azonosító: 031229 
Cím: 4027 Debrecen, Vénkert utca 2 sz. 
Telefon: 0652413255, 0652413113 
Fax: 0652413113 
E-mail: suli430@keri-debr.sulinet.hu 
Honlap: http://www.keri-debr.sulinet.hu/ 
Igazgató neve: Makai Mária  
Pályaválasztási felelős: Baka József, Hegedüs Mónika, Nyíri Istvánné 
 
Általános információk az iskoláról:  

Szakközépiskolában, a 2014-2015-ös tanévben kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció szakmacsoportban 7 osztályunk van, vendéglátás-idegenforgalom 
szakmacsoportban 8 osztály. Az ide járó 11. és 12. évfolyamos tanulók 4 év alatt érettségi 
bizonyítványt szerezhetnek. 13-14. évfolyamon érettségire épülő kereskedő és 
vendéglátásszervező - vendéglős képzés keretében 2-2 osztályunk van. 

A 9. és 10. évfolyamos osztályainkban a tanulóink 4 év alatt érettségi bizonyítványt 
szerezhetnek majd a korábbi tanulmányok beszámításával 1 év alatt érettségire épülő kereskedő 
vagy vendéglátásszervező – vendéglős szakképesítést szerezhetnek. 

Szakiskolában a 1/9 és 2/10 valamint a 3/11 évfolyamokon 4-3-4 osztályban az 
úgynevezett duális szakképzés keretében 3 év alatt eladó, szakács, cukrász, pincér szakmákat 
tanulhatnak tanulóink. Az 1/11 és a 2/12. évfolyamon összesen 5 osztályban két év alatt a 
következő szakmákban szerezhetnek OKJ-s bizonyítványt tanulóink: élelmiszer- és vegyiáru 
eladó, ruházati eladó, eladó, szakács, cukrász és pincér. Az ide felvett tanulók zöme rendelkezik 
érettségi bizonyítvánnyal, az érettségi megszerzése után kapcsolódik be a szakképzésbe. 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
11-es kód: 4 évfolyamos kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 51 
fő 
Első idegen nyelv: angol  
Második idegen nyelv: német vagy francia  
Írásbeli vizsga: van (központi írásbeli feladatlap magyarból és matematikából)  
Az írásbeli vizsga helye, ideje: A központi írásbelit szervező bármely szakközépiskolában 

megírható, így iskolánkban is 2014. január18. 10.00 órakor.  
Szóbeli meghallgatás: nincs  
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
Hozott pontszám: maximum 60 pont, 7. év végi és 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelv, 

matematika, történelem, idegen nyelv, kémia osztályzatok alapján. A felvételi döntés 
megállapításánál a hozott és az írásbelin elért pontszámokat vesszük figyelembe.  

A szakmára való felvétel feltétele a szakmai egészségügyi alkalmasság.  

mailto:suli430@keri-debr.sulinet.hu
http://www.keri-debr.sulinet.hu/
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Az érettségi után a korábbi tanulmányok beszámításával 1 év alatt kereskedő (OKJ szám: 
5434101) szakképesítés megszerzésére van lehetőség. 

 
12-es kód: 4 évfolyamos kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 17 
fő 
Első idegen nyelv: német 
Második idegen nyelv: angol  
Írásbeli vizsga: van (központi írásbeli feladatlap magyarból és matematikából)  
Az írásbeli vizsga helye, ideje: A központi írásbelit szervező bármely szakközépiskolában 

megírható, így iskolánkban is 2014. január18. 10.00 órakor.  
Szóbeli meghallgatás: nincs  
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
Hozott pontszám: maximum 60 pont, 7. év végi és 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelv, 

matematika, történelem, idegen nyelv, kémia osztályzatok alapján. A felvételi döntés 
megállapításánál a hozott és az írásbelin elért pontszámokat vesszük figyelembe.  

A szakmára való felvétel feltétele a szakmai egészségügyi alkalmasság.  
Az érettségi után a korábbi tanulmányok beszámításával 1 év alatt kereskedő (OKJ szám: 

5434101) szakképesítés megszerzésére van lehetőség. 
 
13-as kód: 4 évfolyamos vendéglátás- turisztika szakmacsoport 51 fő 
Első idegen nyelv: angol  
Második idegen nyelv: német vagy francia  
Írásbeli vizsga: van (központi írásbeli feladatlap magyarból és matematikából)  
Az írásbeli vizsga helye, ideje: A központi írásbelit szervező bármely szakközépiskolában 

megírható, így iskolánkban is 2014. január18. 10.00 órakor.  
Szóbeli meghallgatás: nincs  
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
Hozott pontszám: maximum 60 pont, 7. év végi és 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelv, 

matematika, történelem, idegen nyelv, kémia osztályzatok alapján. A felvételi döntés 
megállapításánál a hozott és az írásbelin elért pontszámokat vesszük figyelembe.  

A szakmára való felvétel feltétele a szakmai egészségügyi alkalmasság.  
Az érettségi után a korábbi tanulmányok beszámításával 1 év alatt vendéglátásszervező-vendéglős 

(OKJ szám: 5481101) szakképesítés megszerzésére van lehetőség. 
 
14-es kód: 4 évfolyamos vendéglátás- turisztika szakmacsoport 17 fő 
Első idegen nyelv: német  
Második idegen nyelv: angol  
Írásbeli vizsga: van (központi írásbeli feladatlap magyarból és matematikából)  
Az írásbeli vizsga helye, ideje: A központi írásbelit szervező bármely szakközépiskolában 

megírható, így iskolánkban is 2014. január18. 10.00 órakor.  
Szóbeli meghallgatás: nincs  
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
Hozott pontszám: maximum 60 pont, 7. év végi és 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelv, 

matematika, történelem, idegen nyelv, kémia osztályzatok alapján. A felvételi döntés 
megállapításánál a hozott és az írásbelin elért pontszámokat vesszük figyelembe.  

A szakmára való felvétel feltétele a szakmai egészségügyi alkalmasság.  
Az érettségi után a korábbi tanulmányok beszámításával 1 év alatt vendéglátásszervező-vendéglős 

(OKJ szám: 5481101) szakképesítés megszerzésére van lehetőség. 
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Szakiskolai osztályok 
 
15-ös kód: 3 évfolyamos szakképzés eladó (OKJ szám:34 341 01) 56 fő 
Idegen nyelv: angol vagy német  
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs  
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
Hozott pontszám: maximum 60 pont, 7. év végi és 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelv, 

matematika, történelem, idegen nyelv, kémia osztályzatok alapján. A felvételi döntés 
megállapításánál a hozott pontszámokat vesszük figyelembe. A szakmára való felvétel 
feltétele a szakmai egészségügyi alkalmasság.  

 
 
16-os kód: 3 évfolyamos szakképzés cukrász (OKJ szám:34 811 01) 12 fő 
Idegen nyelv: angol vagy német  
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs  
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
Hozott pontszám: maximum 60 pont, 7. év végi és 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelv, 

matematika, történelem, idegen nyelv, kémia osztályzatok alapján. A felvételi döntés 
megállapításánál a hozott pontszámokat vesszük figyelembe.  

A szakmára való felvétel feltétele a pályaalkalmassági és szakmai egészségügyi alkalmasság.  
 
 
17-es kód: 3 évfolyamos szakképzés pincér (OKJ szám:34 811 03) 16 fő 
Idegen nyelv: angol vagy német  
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs  
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
Hozott pontszám: maximum 60 pont, 7. év végi és 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelv, 
matematika, történelem, idegen nyelv, kémia osztályzatok alapján. A felvételi döntés 
megállapításánál a hozott pontszámokat vesszük figyelembe. A szakmára való felvétel feltétele a 
szakmai egészségügyi alkalmasság.  
 
 
18-as kód: 3 évfolyamos szakképzés szakács (OKJ szám:34 811 04) 28 fő 
Idegen nyelv: angol vagy német  
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs  
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
Hozott pontszám: maximum 60 pont, 7. év végi és 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelv, 

matematika, történelem, idegen nyelv, kémia osztályzatok alapján. A felvételi döntés 
megállapításánál a hozott pontszámokat vesszük figyelembe.  

A szakmára való felvétel feltétele a szakmai egészségügyi alkalmasság 
 
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 
OM azonosító: 031208 
Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. 
Telefon: 52/614-896 
Fax: 52/315-630 
E-mail: refi@refint.drk.hu 
Honlap: www.drkg.hu 
Igazgató: Győri József 

mailto:refi@refint.drk.hu
http://www.drkg.hu/
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Pályaválasztási felelős: Dr. Tóthné Bertalan Mária  
 

Általános információk az iskoláról:  
Az iskola négy- illetve öt évfolyamos, általános képzést nyújtó gimnázium. Egyházi fenntartású, 
ezért a jelentkezőktől lelkipásztori jellemzést kérnek. Hittan-oktatás kötelező. Vidékieknek 
kollégiumot biztosítanak. Nyílt napok: 2014. október 22, szerda; november 21, péntek. Program: 
13 órától az iskola bemutatása, ismerkedés az intézménnyel; 15 órától közös tájékoztató a nagy 
előadóteremben (III. emelet); 17 órától az internátusok megtekintése. 

Az intézmény által fenntartott kollégium 
- címe: FIÚK: Debrecen, Blaháné u.15.; LÁNYOK: Debrecen, Poroszlay út 10. 
- telefonszáma: FIÚK 52/518-538; Lányok 52/516-950 
- igazgatója/vezetője: FIÚK: Nagy Imre igazgató, LÁNYOK: Németh Lea igazgatónő 
- Információk a kollégiumról: Saját kollégiumunk van. 
 
Gimnáziumi osztályok 
 
4 évfolyamos "HUMÁN – emelt szint" osztály (17 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) 
vagy latin (heti 3 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tagozat kódja: 01. Emelt szintű oktatás 

magyar nyelv és irodalomból, történelemből. Színház, dráma, szóbeli kifejezésmód, 
versmondás is szerepel a programban. 

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: bármely középiskola, amelyben központi írásbeli vizsgát szerveznek. 

Az írásbeli vizsga ideje: 2015. január 17. 10:00 óra 
Információ az írásbeli vizsgáról: központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. 

Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, 4026. Debrecen, 

Péterfia u. 1-7. 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015. február 25-26-27-28. 
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:25%, 

írásbeli felvételi vizsga:50%, szóbeli felvételi vizsga:25%. 
Kollégiumi elhelyezés: van 
 
4 évfolyamos "HUMÁN – középszint" osztály (17 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) 
vagy latin (heti 3 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tagozat kódja: 02. Emelt óraszámú 

oktatás magyar nyelv és irodalomból, történelemből. 
Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: bármely középiskola, amelyben központi írásbeli vizsgát szerveznek. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015. január 17. 10:00 óra. 
Információ az írásbeli vizsgáról: központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. 
Szóbeli meghallgatás: van. 



 47 

A szóbeli meghallgatás helye: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, 4026. Debrecen, 
Péterfia u. 1-7. 

A szóbeli meghallgatás ideje: 2015. február 25-26-27-28. 
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:25%, 

írásbeli felvételi vizsga:50%, szóbeli felvételi vizsga:25%. 
Kollégiumi elhelyezés: van 
 
4 évfolyamos "REÁL BIOLÓGIA tagozat" osztály (20 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) 
vagy latin (heti 3 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  a tagozat kódja: 03. Emelt szintű 

oktatás biológiából, emelt óraszámú oktatás kémiából és fizikából. 
Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: bármely középiskola, amelyben központi írásbeli vizsgát szerveznek. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015. január 17. 10:00 óra 
Információ az írásbeli vizsgáról: központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, 4026. Debrecen, 

Péterfia u. 1-7. 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015. február 25-26-27-28. 
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:25%, 

írásbeli felvételi vizsga:50%, szóbeli felvételi vizsga:25%. 
Kollégiumi elhelyezés: van 
 
4 évfolyamos "REÁL MATEMATIKA tagozat" osztály (14 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) 
vagy latin (heti 3 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tagozat kódja: 04. Emelt szintű oktatás 

matematikából, emelt óraszámú oktatás informatikából és fizikából. 
Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: bármely középiskola, amelyben központi írásbeli vizsgát szerveznek. 
 Az írásbeli vizsga ideje: 2015. január 17. 10:00 óra 
Információ az írásbeli vizsgáról: központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, 4026. Debrecen, 

Péterfia u. 1-7. 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015. február 25-26-27-28. 
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:25%, 

írásbeli felvételi vizsga:50%, szóbeli felvételi vizsga:25%. 
Kollégiumi elhelyezés: van 
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5 évfolyamos "NYELVI tagozat” osztály (34 fő) 
1. idegen nyelv: angol (heti 12 óra) 
2. idegen nyelv: német (heti 6 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tagozat kódja: 05. Emelt szintű oktatás 

angol nyelvből, emelt óraszámú oktatás német nyelvből. A második évtől (9. évfolyam) 
ennek az osztálynak a tagjai – érdeklődésüknek megfelelően - a speciális osztályok, 
tagozatok tanterve szerint haladnak tovább. 

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: bármely középiskola, amelyben központi írásbeli vizsgát szerveznek. 

Az írásbeli vizsga ideje: 2015. január 17. 10:00 óra 
Információ az írásbeli vizsgáról: központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, 4026. Debrecen, 

Péterfia u. 1-7. 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015. február 25-26-27-28. 
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:25%, 

írásbeli felvételi vizsga:50%, szóbeli felvételi vizsga:25%. 
Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 

DEBRECENI VEGYIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 
OM azonosító: 031232 
Cím: 4024 Debrecen, Csapó u. 29-35. 
Telefon: 52/503-264 
Fax: 52/503-269 
E-mail: vegyipari@iskola.debrecen.hu 
Honlap: www.vegyipari.hu 
Igazgató neve: Szabó Zoltán 
Pályaválasztási felelős: Kovács István Sándorné, Kónya Marianna 
 
Általános információk az iskoláról:  

Az 1950-ben alakult iskola a 9-12. évfolyamokon a vegyész ágazatban képzi a diákokat. 
Az évfolyam egyik osztályában angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás folyik. A 12. évfolyam 
végén a diákok érettségi vizsgát tesznek, ezt követően laboratóriumi technikus és vegyipari 
technikus szakképesítések megszerzésére nyílik lehetőség. Intézményünk tanulói eldönthetik, 
hogy egyéves szakképzés keretében melyik szakmát választják. Más középiskolában 
érettségizettek kétéves képzés során (esti tagozaton) szerezhetnek szakképesítést.  

Mind a vegyipari, mind a laboratóriumi technikus szakképesítés megszerzését követően 
három ráépülés közül választhatnak diákjaink: 

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus  
Drog és toxikológiai technikus 
Műszeres analitikus 

 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Vegyész ágazat vegyipar szakmacsoport  (34 fő),  
Idegen nyelv : angol és német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 1 + 4 évfolyamos angol-magyar két 

tanítási nyelvű osztály 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

mailto:vegyipari@iskola.debrecen.hu
http://www.vegyipari.hu/
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A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 
A 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 /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: egyéb pszichés fejlődészavarral 

küzdők 
 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Vegyész ágazat vegyipar szakmacsoport  (136 fő) 
Idegen nyelv : német vagy angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 
A 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 /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: egyéb pszichés fejlődészavarral 

küzdők 
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DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
OM azonosító: 031230  
Cím: 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. 
Telefon: 06-52-411-674 
Fax:06-52-541-734 
E-mail: dieneslg@gmail.com, dienes@iskola.debrecen.hu 
Honlap: www.dienes-eu.sulinet.hu 
Igazgató neve: Bánk Tibor 
Pályaválasztási felelős: Páles Hajnalka 
 
Gimnáziumi osztályok 
 
5 évfolyamos nyelvi előkészítővel induló osztály (34 fő) 
1. idegen nyelv: angol, német 
2. idegen nyelv: német, angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Kód:  01 angol nyelvi előkészítő 
           02 német nyelvi előkészítő 
Az osztály tanulói az előkészítő évben az első nyelvet heti 14 órában, a második nyelvet pedig 

heti 4 órában tanulják. Az informatika tantárgy óraszáma heti 3.  A 9-10. évfolyamom az 
első nyelv heti óraszáma 6, a második nyelvé pedig 3.  

Írásbeli vizsga: van  - központi feladatlap megírása, ideje: 2015. január 17. 10 óra 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A felvételi pontszám számítása a 

hozott és szerzett pontok alapján történik. A hozott pontok számításánál figyelembe vett 
tantárgyak (7. osztály év vége, 8. osztály félév): magyar irodalom, magyar nyelv, 
matematika, angol vagy német nyelv, történelem, biológia. 

Kollégiumi elhelyezés: van  -  Debrecen város középiskolai kollégiumaiban 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: 
mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók  
 
 
4 évfolyamos általános tantervű osztály (34 fő) 
1. idegen nyelv: angol, német    
2. idegen nyelv: latin     
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
Kód: 04 angol-latin 
         05 német-latin 
Az oktatás a 4 évfolyamos központi kerettantervre alapján történik. Az első idegen nyelvet (angol 

vagy német nyelv) haladó szinten heti 4 órában, a második idegen nyelvet (latin nyelv) 
kezdő szinten heti 3 órában tanulják. Az informatika tantárgyat 4 éven keresztül oktatjuk. 

Írásbeli vizsga: van  - központi feladatlap megírása, ideje:  2015. január 17. 10 óra 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A felvételi pontszám számítása a 

hozott és szerzett pontok alapján történik. A hozott pontok számításánál figyelembe vett 
tantárgyak (7. osztály év vége, 8. osztály félév): magyar irodalom, magyar nyelv, 
matematika, angol vagy német nyelv, történelem, biológia. 

Kollégiumi elhelyezés: van  -  Debrecen város középiskolai kollégiumaiban 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: 
mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók  
 

mailto:dieneslg@gmail.com
mailto:dienes@iskola.debrecen.hu
http://www.dienes-eu.sulinet.hu/
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Szakközépiskolai osztályok 
 
4 évfolyamos egészségügyi szakközépiskolai osztály Egészségügyi ágazat, egészségügyi 
szakmacsoport (68 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
Kód: 03 
Egészségügyi alkalmasság szükséges. A szakközépiskolai képzés érettségi vizsgája után 1 éves 

egészségügyi képzéssel gyakorló ápoló végzettség, újabb 1 éves képzéssel ápoló végzettség 
szerezhető. 

Írásbeli vizsga: van - központi feladatlap megírása, ideje: 2015. január 17. 10 óra 
Szóbeli meghallgatás. nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A felvételi pontszám számítása a 

hozott és szerzett pontok alapján történik. A hozott pontok számításánál figyelembe vett 
tantárgyak (7. osztály év vége, 8. osztály félév): magyar irodalom, magyar nyelv, 
matematika, angol vagy német nyelv, történelem, biológia. 

Kollégiumi elhelyezés: van - Debrecen város középiskolai kollégiumaiban 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: -  
 
 

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 
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.hu 
Honlap: www.dioszegidebrecen.hu 
Igazgató: Balogh Péter 
Pályaválasztási felelős: dr. Biri Sándorné, Pasztercsákné Ruzsbánszky Márta 
 
Általános információk az iskoláról: 

A Diószegi Szakközépiskola Debrecen város egyik legrégebbi nem önkormányzati/nem 
állami fenntartású intézménye. 1998-tól először alapítványi fenntartásban működtünk, 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, fitness-wellness instruktor, gyógy- és 
sportmasszőr szakmákkal. 2013 szeptemberétől pedig a régióban egyedüliként motorkerékpár-
szerelő képzést indítottunk. 

A 2015/16-os tanévtől a szociális ágazat szakképesítései felé nyitunk. Több szempont 
vezetett bennünket e lépés megtételéhez. A képzés gyermekkortól egészen az időskorig átívelően 
emberekkel való foglalkozás lehetőségét teremti meg a diákok számára. 

A szociális ágazat keresett, államilag támogatott szakmákat tartalmaz. Hiányszakma 
(szociális gondozó és ápoló) is van közöttük, melyet magas ösztöndíjjal támogat az állam, ami 
előnyös a gyermek és a szülő számára is. Nagyvárosban és kis településeken is jó elhelyezkedési 
lehetőséget jelentenek ezek a szakképesítések a frissen végzettek számára. 

A Fenntartó küldetésével is egyező az új szakképesítések beindítása. A szakmai gyakorlat 
teljesítésére a Fenntartó intézményei is lehetőséget kínálnak. 

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 (TIOP 3.1.1/08/1). A tanműhelyek mellett 
tanulószerződéssel természetesen külső gyakorlati helyen is elhelyezkedhetnek diákjaink. 

mailto:dioszegidebrecen@gmail.hu
http://www.dioszegidebrecen.hu/
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A kor követelményeihez alkalmazkodva a kerettantervben meghatározottakon túl kiemelt 
szerepet szánunk (magasabb óraszám) az informatikának és az idegen nyelvnek. Alapelvünk az 
oktatás terén, hogy a tanulók szakmával és érettségivel távozzanak iskolánkból. Ezt az utóbbi 
évek jogszabályi változásai is lehetővé teszik. Ugyanis a diákok az érettségire való felkészülés 4 
évében már a szakma első évét is teljesítik, majd újabb 1 év múlva (4+1) szakmunkás 
bizonyítványt szereznek.  

A hároméves szakképzésben résztvevő 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 
diákjainknak biztosítjuk, hogy szakmát és érettségit is szerezzenek, csak a diákon és a szülőn 
múlik, hogy milyen sorrendben. 

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, szakkörök 
sorozatával erősítjük gyerekeinkben az iskola iránti pozitív attitűd kialakulását. A Diószegi Napok 
rendezvénysorozata minden évben színesebbnél-színesebb programokat kínál, de jó szívvel 
gondolhatnak diákjaink a gyerekkort idéző Mikulás-látogatásra, a meghitt karácsonyi műsorokra, 
a Főnix-csarnokban tartott felejthetetlen szalagtűzőre is. 

Saját konyhával rendelkezünk, így étkezésre helyben van lehetőség. Vidéki diákjainkat a 
város középiskolai kollégiumaiban igény szerint el tudjuk helyezni. 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
01 kód - felvehető: 2 osztály 68 fő 
4 évfolyamos szakközépiskola, a szakközépiskolai kerettantervek által elkészített Pedagógiai 

Program alapján, ahol a szakképzés első tanéve beépül a tananyagba, belőle az érettségin a 
diákok szakmai érettségi vizsgát tesznek, majd újabb 1 év szakmatanulás után OKJ-s 
bizonyítványt szereznek (4+1 év).  

A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet: autószerelő vagy autóelektronikai műszerész 
szakképesítés (közlekedés szakmacsoport; közlekedésgépész szakközépiskolai ágazati 
oktatás)  

Tanult idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv.  
A tanulmányi területre hallássérült (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  
A felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
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.  
 
 
02 kód -  felvehető: 1 osztály 34 fő 
4 évfolyamos szakközépiskola, a szakközépiskolai kerettantervek által elkészített Pedagógiai 

Program alapján, ahol a szakképzés első tanéve beépül a tananyagba, belőle az érettségin a 
diákok szakmai érettségi vizsgát tesznek, majd újabb 1 év szakmatanulás után OKJ-s 
bizonyítványt szereznek (4+1 év).  

A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet: kereskedő szakképesítés (kereskedelem-
marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; kereskedelem szakközépiskolai ágazati 
oktatás)  

Tanult idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv.  
A tanulmányi területre hallássérült (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  
A felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
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.  
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03 kód -  felvehető: 1 osztály 34 fő 
4 évfolyamos szakközépiskola, a szakközépiskolai kerettantervek által elkészített Pedagógiai 

Program alapján, ahol a szakképzés első tanéve beépül a tananyagba, belőle az érettségin a 
diákok szakmai érettségi vizsgát tesznek, majd újabb 1 év szakmatanulás után OKJ-s 
bizonyítványt szereznek (4+1 év).  

A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet: gyógy- és sportmasszőr szakképesítés 
(egészségügy szakmacsoport; egészségügy szakközépiskolai ágazati oktatás)  

Tanult idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv.  
A tanulmányi területre hallássérült (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  
A felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
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.  
 
 
04 kód - felvehető: 2 osztály 68 fő 
4 évfolyamos szakközépiskola, a szakközépiskolai kerettantervek által elkészített Pedagógiai 

Program alapján, ahol a szakképzés első tanéve beépül a tananyagba, belőle az érettségin a 
diákok szakmai érettségi vizsgát tesznek, majd újabb 1 év szakmatanulás után OKJ-s 
bizonyítványt szereznek (4+1 év).  

A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet: gyakorló fodrász vagy gyakorló kozmetikus 
szakképesítés (egyéb szolgáltatások szakmacsoport; szépészet szakközépiskolai ágazati 
oktatás)  

Tanult idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv.  
A tanulmányi területre hallássérült (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  
A felvételhez egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges. 
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.  
 
 
05 kód - felvehető:  3 osztály 102 fő 
4 évfolyamos szakközépiskola, a szakközépiskolai kerettantervek által elkészített Pedagógiai 

Program alapján, ahol a szakképzés első tanéve beépül a tananyagba, belőle az érettségin a 
diákok szakmai érettségi vizsgát tesznek, majd újabb 1 év szakmatanulás után OKJ-s 
bizonyítványt szereznek (4+1 év).  

A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet: rehabilitációs nevelő, segítő vagy szociális 
asszisztens vagy szociális szakgondozó vagy gyermekotthoni asszisztens vagy 
kisgyermekgondozó, - nevelő szakképesítés (szociális szolgáltatások szakmacsoport; 
szociális szakközépiskolai ágazati oktatás)  

Tanult idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv.  
A tanulmányi területre hallássérült (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  
A felvételhez egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges. 
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.  
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Szakiskolai osztályok 
 
11 kód - felvehető: 2 osztály, 56 fő 
3 évfolyamos szakiskolai képzés, szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv alapján 

elkészült Pedagógiai Program alapján.  
A szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet 

a következő szakképesítés megszerzése: karosszérialakatos (közlekedés szakmacsoport) 
Tanult idegen nyelv: az angol nyelv vagy a német nyelv.  
A tanulmányi területre hallássérült (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
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. 

 
 
12 kód - felvehető: 2 osztály, 56 fő 
3 évfolyamos szakiskolai képzés, szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv alapján 

elkészült Pedagógiai Program alapján.  
A szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet 

a következő szakképesítés megszerzése: járműfényező (közlekedés szakmacsoport) 
Tanult idegen nyelv: az angol nyelv vagy a német nyelv.  
A tanulmányi területre hallássérült (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
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. 

 
 
13 kód - felvehető: 1 osztály, 28 fő 
3 évfolyamos szakiskolai képzés, szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv alapján 

elkészült Pedagógiai Program alapján.  
A szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet 

a következő szakképesítés megszerzése: motorkerékpár-szerelő (közlekedés szakmacsoport) 
Tanult idegen nyelv: az angol nyelv vagy a német nyelv.  
A tanulmányi területre hallássérült (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
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. 

 
 
14 kód - felvehető: 2 osztály, 56 fő 
3 évfolyamos szakiskolai képzés, szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv alapján 

elkészült Pedagógiai Program alapján.  
A szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet 

a következő szakképesítés megszerzése: eladó (kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció szakmacsoport) 

Tanult idegen nyelv: az angol nyelv vagy a német nyelv.  
A tanulmányi területre hallássérült (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
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Felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
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. 

15-ös kód - felvehető: 2 osztály, 56 fő 
3 évfolyamos szakiskolai képzés, szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv alapján 

elkészült Pedagógiai Program alapján.  
A szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet 

a következő szakképesítés megszerzése: szociális gondozó és ápoló (szociális 
szolgáltatások szakmacsoport) 

Tanult idegen nyelv: az angol nyelv vagy a német nyelv.  
A tanulmányi területre hallássérült (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
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. 

 
 

EURO BAPTISTA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 

SZAKISKOLA 
OM azonosító: 100573 
Cím: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 7. 
Telefon: 0652/423-472 
Fax: 0652/423-472 
E-mail: eurogimi@gmail.com, angyalpont@gmail.com 
Honlap: www.eurodebrecen.hu 
Igazgató: Novákné Kónya Zita 
Pályaválasztási felelős: Novákné Kónya Zita, Kun Lászlóné 
 
Általános információk az iskoláról:  

Az iskola fenntartója a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, de az oktatás a 
lelkiismereti szabadság teljes tiszteletben tartásával folyik. Az intézményben kiemelten kezelik az 
idegen nyelv, az informatika és a közgazdaságtan oktatását. Az iskolában CISCO Akadémia és 
ECL nyelvvizsgahely működik. Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési 
időről az iskola ad információt. Az intézményben egyénre szabott mérési-értékelési fejlesztési 
rendszer működik. Szakértői vélemény alapján kiemelt figyelmet igénylő tanulókat is fogadnak. 

Nyílt nap: 2014.november 12-én 9 órától. 
 
Gimnáziumi osztályok 
 
5 évfolyamos 
magyar-angol két tanítási nyelvű osztály (34 fő) (01 kód) 
idegen nyelv: angol 
idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: jó nyelvérzékű, idegen nyelvet kedvelő 

diákokat várnak. A tanulók 9. évfolyamon csak angol nyelvet tanulnak, német nyelv 
tanulására a 10. évfolyamtól van lehetőség. A történelem, földrajz és matematika 
tantárgyakat angol nyelven tanítják. Nagy hangsúlyt fektetnek az informatika oktatására is. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 

mailto:eurogimi@gmail.com
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A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvételi rangsor a 7. osztály év 
végi és 8. osztály első félévi jegyei alapján készül (matematika, fizika, magyar nyelv és 
irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak alapján). 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
4 évfolyamos 
informatika tagozatos osztály (34 fő) (02 kód) 
idegen nyelv: angol 
idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A négy évfolyamos képzés keretében az 

informatika oktatása emelt szinten folyik (heti 4 óra). 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 félévi jegyei alapján készül (matematika, fizika, magyar nyelv és 
irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak alapján. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
5 évfolyamos 
nyelvi előkészítő - informatika ágazat (34 fő) (03 kód) 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A nyelvi előkészítő évfolyamon angol 

nyelvet tanulnak nagy óraszámban. Az érettségi vizsgáig a tanulóknak lehetősége van az 
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 félévi jegyei alapján készül. (matematika, fizika, magyar nyelv és 
irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak alapján. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
4 évfolyamos 
Informatika ágazat (34 fő) (04 kód) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Az érettségi vizsgáig a tanulóknak 

lehetősége van az 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 félévi jegyei alapján készül. (matematika, fizika, magyar nyelv és 
irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak alapján. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
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4 évfolyamos 
Közgazdaság ágazat (34 fő) (05 kód) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A közgazdasági szakmai tantárgyakon 

kívül nagy hangsúlyt helyeznek az informatika oktatására is. Az érettségi vizsgáig a 
tanulóknak lehetősége van az ECDL bizonyítvány megszerzésére 

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 félévi jegyei alapján készül. (matematika, fizika, magyar nyelv és 
irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak alapján. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
 
Szakiskolai osztályok 
 
3 évfolyamos 
Informatika ágazat (28 fő) (06 kód) 
Szakképesítés megnevezése: Számítógép-szerelő, karbantartó OKJ 34 523 02 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A heti óraszám nagy részét a szakmai 

tantárgyak adják, a többi órában közismereti tantárgyakat tanulnak. A harmadik év végén 
szakképesítő vizsgát tesznek a tanulók. 

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 félévi jegyei alapján készül. (matematika, fizika, magyar nyelv és 
irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak alapján. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 

KODÁLY ZOLTÁN ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ZENEISKOLA –
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
OM azonosító: 031231 
Cím: 4024 Debrecen, Vár u. 1. 
Telefon: 52/412-290 
Fax:52/532-856 
E-mail:  szakközepiskola@debrecenizenede.hu, iskola@debrecenizenede.hu 
Honlap: www.debrecenizenede.hu,  felvételi tájékoztató:  
http://www.debrecenizenede.hu/felveteli-tajekoztato-a-2015-2016-tanevre 
Igazgató neve: Tóth József 
Pályaválasztási felelős: Kovács János, Dr. Kovácsné Lévai Katalin 
 
Általános információk az iskoláról: 

Az iskola egyik jellegzetessége, hogy párhuzamos művészeti - szakmai és közismereti - 
képzést folytat. Ennek az a magyarázata, hogy a zenei képesség az egyik legkorábban 
megmutatkozó képességek egyike, amely az alapfokú művészeti oktatásra építve folyamatos 
fejlesztést igényel. A képzési szint legfőbb célkitűzése a gyermekek felkészítése az érettségi 
vizsgákra, illetve megfelelő szakmai alaptudást adva a zenei felsőoktatási intézményekbe való 
sikeres felvételi vizsgára. 

Az érettségire épülő szakmai képzésben az 5. évfolyamon az iskola szakmai és a zenei 
felsőoktatás felvételi vizsgájára készít fel.. 
 

mailto:szakközepiskola@debrecenizenede.hu
mailto:iskola@debrecenizenede.hu
http://www.debrecenizenede.hu/
http://www.debrecenizenede.hu/felveteli-tajekoztato-a-2015-2016-tanevre
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Szakközépiskolai osztályok 
 
Művészet, közművelődés, kommunikáció (4) ágazat szakmacsoport  (36 fő) 
Idegen nyelv : angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Oktatott szakmák: 
KLASSZIKUS ZENÉSZ (54-212-05-KOMPLEX, SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL)  
Tanulmányi területek kódjai: 

01 klasszikus zenész (klasszikus zenész szakmairány: fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, 
billentyűs, ütős) 
02 klasszikus zenész (magánénekes szakmairány) 
03 klasszikus zenész (zeneelmélet-szolfézs szakmairány) 
04 klasszikus zenész (zeneszerzés szakmairány) 

NÉPZENÉSZ (54-212-06-KOMPLEX, SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) 
Tanulmányi területek kódjai 

05 népzenész (népi énekes szakmairány) 
06 népzenész (népzenész szakmairány: fafúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős) 

A felvételi - szakmai alkalmassági vizsga: 
A felvételihez a központi jelentkezési lap mellett belső jelentkezési lap is szükséges., amely az 

iskola honlapjáról tölthető le.  http://www.debrecenizenede.hu/szakkozepiskola  A 
beküldési határidő: február 13. 

Ha a felvételiző több tanszakra is jelentkezik, minden tanszakra szükséges belső jelentkezési lapot 
benyújtania. 

Magánének és népi ének tanszakon gége-orvosi alkalmassági szakvélemény szükséges. 
 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Főtárgyi (hangszereseknek hangszeres, a magánénekeseknek és népi énekeseknek ének) 

meghallgatás: van 
Felvételi tárgyak: 
Főtárgy, szolfézs, kötelező zongora (orgona, hárfa, zeneszerzés és szolfézs-zeneelmélet szakon 

kötelező, de valamennyi tanszakon ajánlott az előzetes zongoratanulás).  
 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 
A vizsgázó teljesítményét főtárgyból, valamint zeneelmélet-szolfézs tantárgyból a felvételiző 

tanszakának tanáraiból álló bizottságok értékelik. A teljesítmény 1-5-ig kerül pontozásra.  
Alkalmassági ponthatár főtárgy esetén: 3,6 
 
A jelentkezők rangsorolásának módja: a felvételizők pontszámai a főtárgyi és a szolfézs vizsgán 

elért eredmények alapján kerülnek meghatározásra. Elérhető maximális pontszám: 55 pont. 
(100%) Főtárgy: 50 pont (a teljesítmény tízzel szorozva) (90.91%) Szolfézs-zeneelmélet: 5 
pont (9.09%) 

Pontegyenlőség esetén az együttesek (énekkar, zenekar) igényeit vesszük figyelembe 
A jogszabályban meghatározott ideiglenes felvételi jegyzéket közzétesszük a felvételi után. 
 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: integrált SNI oktatás 
 

http://www.debrecenizenede.hu/szakkozepiskola
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Kollégiumi címjegyzék 
A vidéki tanulók a város kollégiumaiban kapnak elhelyezést. Iskolának sajnos nincs saját 

kollégiuma, így a kollégiumi elhelyezést a többi debreceni középiskolás jelentkezőhöz 
hasonlóan mindenkinek egyénileg kell intéznie, melyhez kérésre segítséget nyújtunk. Az 
alábbi lehetőséget ajánljuk vidéki tanulóink figyelmébe: 

- Gulyás Pál Kollégium: Debrecen, Sumen utca 3.  
Kollégiumvezető: Barabás Attiláné 
Telefon: 06 52 349 492 
- Szent József Gimnázium és Szakközépiskola Kollégiuma: Debrecen, Varga utca 2.  
Kollégiumvezető: Kirilla Pál   
Telefon: 06 30 3034 240 
- Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: Debrecen, Szent Anna 
utca 20-26. 
Kollégiumvezető:  Bártfay Katalin  M. Zsuzsanna  
Telefon: 06 52 533 084 
  
 

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM  
OM azonosító: 031198 
cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. 
Telefon: 52/535-372 
Fax: 52/413-758 
E-mail: fazekas@fmg.hu 
Honlap: www.fmg.hu 
Igazgató: Aranyi Imre 
Pályaválasztási felelős: Türk Zsuzsanna  
 
Általános információk az iskoláról:  

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium - négy, öt, hat évfolyamos képzés keretében - 
készíti fel diákjait a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. Kiemelten kezeljük a 
közismereti tantárgyakat, az idegen nyelveket. Célunk, hogy minden tanulónk legalább egy 
nyelvből B2 szintű (középfokú "C") típusú nyelvvizsgával rendelkezzen.  
 
Gimnáziumi osztályok 
 
6 évfolyamos (Kód:01) Hat évfolyamos speciális matematika tagozat. 
Az osztály létszáma: (34 fő) 
1. idegen nyelv: angol 
2. idegen nyelv: német, orosz, francia, spanyol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a speciális matematika oktatása történik 

6 évfolyamos képzés keretében. A második idegen nyelv oktatása a 9. évfolyamtól 
kezdődik. A matematika, informatika, reáltantárgyak iránt érdeklődő tanulóknak ajánljuk 
ezt a tehetséggondozó képzést. 

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium vagy bármely központi írásbeli 

vizsgát megszervező középiskola. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.január 17. 10.00 
Információ az írásbeli vizsgáról: a jelentkezőknek a központi magyar nyelvi és matematika 

írásbeli feladatokat kell megírni.  
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015. február 23 -24 - 25. 

mailto:fazekas@fmg.hu
http://www.fmg.hu/
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Információk a szóbeli meghallgatásról: a meghallgatást a délutáni órákban szervezzük. A 
követelmények megtalálhatóak az iskola honlapján: www.fmg.hu 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az általános iskola 6. osztály félévi 
eredménye (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, egy természettudományos 
tantárgy) maximum 25 pont. Központi írásbeli: max: 75 pont (anyanyelv 25 pont, 
matematika 50 pont). Szóbeli meghallgatás: maximum 20 pont.  

Pontegyenlőség esetén a sorrendet az alábbiak figyelembevételével állapítjuk meg. Központi 
írásbeli vizsgán matematikából elért eredmény, írásbeli vizsga összeredménye, szóbeli 
eredménye, a tanuló sajátos helyzete.  

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 
4 évfolyamos (Kód:02) Matematika - fizika tagozat.   
0,5 osztály: létszám: 17 fő 
1. idegen nyelv: angol 
2. idegen nyelv: német, spanyol, francia, orosz  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: négy évfolyamos képzés keretében az 

emelt szintű matematika - fizika oktatása zajlik. Ajánljuk a matematika, fizika iránt 
érdeklődő diákoknak és azoknak, akik matematika, műszaki jellegű felsőoktatási 
intézményben kívánják folytatni tanulmányaikat.  

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium vagy bármely központi írásbeli 

vizsgát megszervező középiskola. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015. január 17. 10.00 
Információ az írásbeli vizsgáról: a képzésre jelentkezőknek a központi magyar nyelvi és 

matematika írásbeli feladatokat kell megírni.  
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium  
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015. február 23 -24 – délután, 25-én 08.00 
Információk a szóbeli meghallgatásról: a követelmények részletesen megtalálhatóak az iskola 

honlapján (www.fmg.hu). 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskola 7. osztály év végi 8. 

osztály félévi eredménye (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, egy 
természettudományos tárgy) max.50 pont. Központi írásbeli max. 75 pont (anyanyelv 25 
pont, matematika 50 pont). Szóbeli max. 25 pont. Pontegyenlőség esetén a sorrend 
megállapításának módja: matematika írásbeli eredmény, az összesített írásbeli eredmény, a 
szóbeli eredménye, a tanuló sajátos helyzete.  

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 
4 évfolyamos (Kód:03) Biológia - kémia tagozat 
0,5 osztály: létszám: 17 fő 
1. idegen nyelv: angol 
2. idegen nyelv: német, spanyol, francia, orosz  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a négy évfolyamos képzés keretében a 

biológiát és kémiát tanulják emelt szinten. Ajánljuk a biológia, kémia iránt érdeklődő 
tanulóknak, akik e két tantárgyból fognak emelt szintű érettségi vizsgát tenni. 
Tanulmányaikat orvosi vagy természettudományos egyetemen kívánják folytatni.  

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium vagy bármely központi írásbeli 

vizsgát megszervező középiskola. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.január 17. 10.00 

http://www.fmg.hu/
http://www.fmg.hu/
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Információ az írásbeli vizsgáról: a képzésre jelentkezőknek a központi magyar nyelvi és 
matematika írásbeli feladatokat kell megírni. 

Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium  
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015. február 23 -24 – délután, 25-én 08.00 
Információk a szóbeli meghallgatásról: a követelmények részletesen megtalálhatóak az iskola 

honlapján (www.fmg.hu). 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskola 7. osztály év végi 8. 

osztály félévi eredménye (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, egy 
természettudományos tárgy) max. 50 pont. Központi írásbeli max.75 pont (anyanyelv 25 
pont, matematika 50 pont). Szóbeli max. 25 pont. Pontegyenlőség esetén a sorrend 
megállapításának módja: matematika írásbeli eredmény, az összesített írásbeli eredmény, a 
szóbeli eredménye, a tanuló sajátos helyzete. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 
5 évfolyamos (Kód:04) reál osztály – nyelvi előkészítővel (angol – német nyelv) 
osztálylétszám: 34 fő  
1. idegen nyelv: angol 
2. idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A tanulók az első évben a nyelvi 

előkészítő évfolyamon intenzíven tanulják az angol és német nyelvet, valamint az 
informatikát. Az első év befejezése után reál jellegű képzésben vesznek részt. Célunk, hogy 
az idegen nyelvek mellett a reál tantárgyakat (biológia, kémia, matematika, fizika) is magas 
szinten tanulják.  

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium vagy bármely központi írásbeli 

vizsgát megszervező középiskola. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.január 17. 10.00 
Információ az írásbeli vizsgáról: a képzésre jelentkezőknek a központi magyar nyelvi és 

matematika írásbeli feladatokat kell megírni. 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium  
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015. február 23 -24 – délután, 25-én 08.00 
Információk a szóbeli meghallgatásról: a követelmények részletesen megtalálhatóak az iskola 

honlapján (www.fmg.hu). 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskola 7. osztály év végi 

8. osztály félévi eredménye (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, egy 
természettudományos tárgy) max. 50 pont. Központi írásbeli max.75 pont (anyanyelv 25 
pont, matematika 50 pont). Szóbeli max. 25 pont. Pontegyenlőség esetén a sorrend 
megállapításának módja: matematika írásbeli eredmény, az összesített írásbeli eredmény, a 
szóbeli eredménye, a tanuló sajátos helyzete. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
5 évfolyamos (Kód:05) Magyar-francia két tanítási nyelvű osztály  
0,5 osztály: létszám -17 fő 
1. idegen nyelv: francia 
2. idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a magyar-francia két tanítási nyelvű 

képzésen a francia nyelv oktatása kezdő szintről indul. A nyelvi előkészítő év után a képzés 
során négy tantárgyat célnyelven tanulnak. Az előírt vizsgák sikeres teljesítése esetén a 
tanulók felsőfokú (C1) nyelvvizsgát kapnak.  

 

http://www.fmg.hu/
http://www.fmg.hu/
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Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye:Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium vagy bármely központi írásbeli 

vizsgát megszervező középiskola. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.január 17. 10.00 
Információ az írásbeli vizsgáról: a képzésre jelentkezőknek a központi magyar nyelvi és 

matematika írásbeli feladatokat kell megírni. 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium  
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015. február 23 -24 – délután, 25-én 08.00 
Információk a szóbeli meghallgatásról: a követelmények részletesen megtalálhatóak az iskola 

honlapján (www.fmg.hu). 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  általános iskola 7. osztály év végi 

8. osztály félévi eredménye (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, egy 
természettudományos tárgy) max. 50 pont. Központi írásbeli max.75 pont (anyanyelv 50 
pont, matematika 25 pont). Szóbeli max. 25 pont. Pontegyenlőség esetén a sorrend 
megállapításának módja: magyar írásbeli eredmény, az összesített írásbeli eredmény, a 
szóbeli eredménye, a tanuló sajátos helyzete. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 
5 évfolyamos (Kód:06) Magyar-spanyol két tanítási nyelvű osztály  
0,5 osztály – létszám - 17 fő 
1. idegen nyelv: spanyol 
2. idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a magyar-spanyol két tanítási nyelvű 

képzésen a spanyol nyelv oktatása kezdő szintről indul A nyelvi előkészítő év után a képzés 
során négy tantárgyat célnyelven tanulnak. Az előírt vizsgák sikeres teljesítése esetén a 
tanulók felsőfokú (C1) nyelvvizsgát kapnak.  

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium vagy bármely központi írásbeli 

vizsgát megszervező középiskola. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.január 17. 10.00 
Információ az írásbeli vizsgáról: a képzésre jelentkezőknek a központi magyar nyelvi és 

matematika írásbeli feladatokat kell megírni. 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium  
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015. február 23 -24 – délután, 25-én 08.00 
Információk a szóbeli meghallgatásról: a követelmények részletesen megtalálhatóak az iskola 

honlapján (www.fmg.hu). 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskola 7. osztály év végi 

8. osztály félévi eredménye (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, egy 
természettudományos tárgy) max. 50 pont. Központi írásbeli max.75 pont (anyanyelv 50 
pont, matematika 25 pont). Szóbeli max. 25 pont. Pontegyenlőség esetén a sorrend 
megállapításának módja: magyar írásbeli eredmény, az összesített írásbeli eredmény, a 
szóbeli eredménye, a tanuló sajátos helyzete. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 

http://www.fmg.hu/
http://www.fmg.hu/
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5 évfolyamos (Kód:07) humán jellegű osztály nyelvi előkészítővel – (spanyol-angol nyelv) 
0,5 osztály – létszám  - 17 fő 
1. idegen nyelv: spanyol 
2. idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: nyelvi előkészítő osztályban a spanyol 

nyelv oktatása kezdő szintről indul. A nyelvi előkészítő év után, a tanulók magasabb 
óraszámban tanulják az idegen nyelvek mellett a magyar nyelv és irodalom, illetve 
történelem tantárgyat.  

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium vagy bármely központi írásbeli 

vizsgát megszervező középiskola. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.január 17. 10.00 
Információ az írásbeli vizsgáról: a képzésre jelentkezőknek a központi magyar nyelvi és 

matematika írásbeli feladatokat kell megírni. 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium  
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015. február 23 -24 – délután, 25-én 08.00 
Információk a szóbeli meghallgatásról: a követelmények részletesen megtalálhatóak az iskola 

honlapján (www.fmg.hu). 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskola 7. osztály év végi 

8. osztály félévi eredménye (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, egy 
természettudományos tárgy) max. 50 pont. Központi írásbeli max.75 pont (anyanyelv 50 
pont, matematika 25 pont). Szóbeli max. 25 pont. Pontegyenlőség esetén a sorrend 
megállapításának módja: magyar írásbeli eredmény, az összesített írásbeli eredmény, a 
szóbeli eredménye, a tanuló sajátos helyzete. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
5 évfolyamos (Kód:08) humán jellegű osztály nyelvi előkészítővel (francia-angol nyelv) 
0,5 osztály – létszám - 17 fő 
1. idegen nyelv: francia 
2. idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: nyelvi előkészítő osztály. A francia nyelv 

oktatása kezdő szintről indul. A nyelvi előkészítő év után, tanulók magasabb óraszámban 
tanulják az idegen nyelvek mellett a magyar nyelv és irodalom, illetve történelem tantárgyat.  

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium vagy bármely központi írásbeli 

vizsgát megszervező középiskola. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.január 17. 10.00 
Információ az írásbeli vizsgáról: a képzésre jelentkezőknek a központi magyar nyelvi és 

matematika írásbeli feladatokat kell megírni. 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium  
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015. február 23 -24 – délután, 25-én 08.00 
Információk a szóbeli meghallgatásról: a követelmények részletesen megtalálhatóak az iskola 

honlapján (www.fmg.hu). 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskola 7. osztály év végi 

8. osztály félévi eredménye (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, egy 
természettudományos tárgy) max. 50 pont. Központi írásbeli max.75 pont (anyanyelv 50 
pont, matematika 25 pont). Szóbeli max. 25 pont. Pontegyenlőség esetén a sorrend 
megállapításának módja: magyar írásbeli eredmény, az összesített írásbeli eredmény, a 
szóbeli eredménye, a tanuló sajátos helyzete. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 

http://www.fmg.hu/
http://www.fmg.hu/
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KLEOPÁTRA KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 
OM azonosító: 200675 
Cím: 4032 Debrecen Vezér u. 4/B. 
Telefon: 52/458-404 
Fax: 52/523-928 
E-mail: szodraim@kleopatra.sulinet.hu 
Honlap: www.kleopatrasuli.hu 
Igazgató neve: Kosztya Tibor 
 
Gimnáziumi osztály 
 
Általános tantervű gimnáziumi képzés: biológia, informatika emelt szintű oktatásával, heti 4 óra 

biológia és heti 3 óra informatika. A továbbtanulási főirányok az érettségi megszerzése 
után, kozmetikus és fodrász szakmákra való felkészítés. 

A felvételi eredmény megállapításának módja a pontszámítás: A felvételi pontszámításnál a 7. 
évvégi és a 8. félévi tanulmány átlagát vesszük figyelembe, matematika, magyar, történelem, 
biológia, idegennyelv tantárgyak osztályzatainak összege adja. 25 pont 100 %, 22,5 pont 
90%, 20 pont 80%, 17,5 pont 70 %, 15 pont 60 %, 12,5 50 % 

Kollégiumi elhelyezés nincs. 
 
 

KÓS KÁROLY MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
OM azonosító: 038281 
Cím: 4032 Debrecen Hollós u. 3. 
Telefon: 52/412-000 
Fax: 52/412-379 
E-mail: szakisk@satrax.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. 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport (58 fő) 
Ebből: 
Képző- és iparművészet ágazat  (47 fő) 
Hang-, film és színháztechnika ágazat  (11 fő) 
Választható szakképesítések: 
osztály -  29 fő -   

divat – és stílustervező    9 fő  -  54 211 02 
grafikus   20 fő -  54 211 04 

    
osztály -  29 fő -   
        mozgókép és animációkészítő    11 fő -  54 213 03 
        ötvös, fémműves  18 fő -  54 211 06 
    

mailto:szodraim@kleopatra.sulinet.hu
http://www.kleopatrasuli.hu/
mailto:szakisk@satrax.hu
http://www.muveszeti-szki.hu/
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Két osztály indítását javasoljuk. Egy osztályban 3 szakmacsoport oktatását tudjuk megszervezni, 
a hatályos jogszabályok (osztály-, csoportlétszám) figyelembevételével. 

A választható szakmák közül az alább felsoroltakat javasoljuk indítani.  
 
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 meghallgatásának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény 70%, 

rajzkészség-vizsgálat eredménye 20%, hozott anyag (mappa) megtekintése 10% 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint:sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Település neve: Debrecen 
Kollégium neve: Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 
Cím: 4032 Debrecen Hollós u. 3. 
Telefon: 52/412-000 
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. 

 
 

KÖNNYŰIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 
OM azonosító:031249 
Cím:4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. 
Telefon: 06-52-503-833 
Fax: 06-52-503-831 
E-mail: igazgato@konnyuipari.hu 
Honlap: www.konnyuipari.hu 
Igazgató neve: Kovácsné Győrfi Enikő 
Pályaválasztási felelős: Nagyné Szűcs Hella műszaki intézményvezető- helyettes,  
                                   Kádár István általános intézményvezető-helyettes 
 
Általános információk az iskoláról: 

Intézményünk az előző tanévekben bevezetett új szakiskolai képzéssel indítja a 2015/16-
ös tanévet is. A képzési idő 3 éves. Az iskolánk kiváló felszereltséggel rendelkező tanműhelyei 
segítik tanulóink kreativitásának kibontakozását, valamint modern körülmények között 
sajátíthatják el a szakma különböző ismereteit, és válhatnak nemzetközileg is elismert sikeres 
szakemberekké. 

A szakközépiskolai képzés előnye, hogy az érettségire felkészítő szakasz mellett a képzés 
szakmai alapképzést is tartalmaz. Kötelező szakmai vizsgatárgyból érettségizni, melynek 
segítségével munkavállalásra jogosító bizonyítványt kap a tanuló. Az intézményünkben 
érettségizettek egy év alatt szerezhetnek szakiránynak megfelelő technikus bizonyítványt az alábbi 
szakmákban. 

Érettségire épülő szakképzésben a képzéseinket érettségi megszerzése után vehetik 
igénybe a szakmai képzés iránt érdeklődő fiatalok. Az intézményi szaktantermekben, 
tanműhelyekben, valamint külső gyakorlati helyeken biztosítjuk diákjaink számára a szakmai 
ismeretek minél magasabb szinten való elsajátítását. Célunk, hogy jól képzett szakembereket 

mailto:igazgato@konnyuipari.hu
http://www.konnyuipari.hu/
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engedjünk a munkaerőpiacra, akik a nálunk megszerzett tudást magas színvonalon képesek 
hasznosítani. 

Kollégiumi elhelyezést a környező oktatási intézmények tudnak biztosítani, amiről a 
felvételi elbeszélgetés alkalmával bővebb felvilágosítással tudunk szolgálni. 
 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Nyomdaipari szakközépiskolai ágazat nyomdaipari szakmacsoport  
Nyomdaipari gépmester (24 fő) 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: pályaorientációs elbeszélgetés 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: igen 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint 
 
 
Könnyűipari szakközépiskolai ágazat könnyűipari szakmacsoport 
Ruhaipari technikus (10fő) 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: pályaorientációs elbeszélgetés 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: igen 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint 
  
 
Szépészet szakközépiskolai ágazat egyéb szolgáltatások szakmacsoport 
Gyakorló fodrász (17 fő) 
Gyakorló kozmetikus (17 fő) 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: pályaorientációs elbeszélgetés 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: igen 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint 
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Szakiskolai osztályok 
 
3 szakképzési évfolyam könnyűipari szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: bőrdíszműves 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: pályaorientációs elbeszélgetés 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: igen 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint 
 
3 szakképzési évfolyam könnyűipari szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: cipőkészítő 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: pályaorientációs elbeszélgetés 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: igen 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint 
 
3 szakképzési évfolyam könnyűipari szakmacsoport (24 fő) 
Szakképesítés megnevezése: női szabó 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: pályaorientációs elbeszélgetés 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: igen 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint 
 
3 szakképzési évfolyam könnyűipari szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: férfiszabó 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: pályaorientációs elbeszélgetés 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: igen 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint 
 
3 szakképzési évfolyam művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: népi kézműves (kézi és gépi hímző) szakmairány 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: pályaorientációs elbeszélgetés 
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A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: igen 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint 
 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 
Előkészítő szakiskolai osztályok 
Évfolyamok száma: 1+2 
A beiskolázás speciális jellemzői: 8. osztály elvégzése után  
1 évfolyam közismereti képzés + 2 szakképző évfolyam (részszakképesítés) 
Szakképesítés megnevezése: bőrtárgy készítő (részszakképesítés) 
Évfolyamok száma: 2 éves (szakképző évfolyam) 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: felvétel kizárólag a tanulási képességeket vizsgáló szakértői 

és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján speciális nevelési igényű tanulók 
számára lehetséges. A tanulmányi területekre hallássérült (nagyothalló), enyhén értelmi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási, nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek. 

Induló osztályok száma: 2 
Felvehető tanulók száma: 18 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: 

értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos 
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők,  
érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos 
autizmus spektrumzavar. 

 
Előkészítő szakiskolai osztályok 
Évfolyamok száma: 1+2 
A beiskolázás speciális jellemzői: 8. osztály elvégzése után  
1 évfolyam közismereti képzés + 2 szakképző évfolyam (részszakképesítés) 
Szakképesítés megnevezése: lakástextil-készítő (részszakképesítés) 
Évfolyamok száma: 2 éves (szakképző évfolyam) 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: felvétel kizárólag a tanulási képességeket vizsgáló szakértői 

és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján speciális nevelési igényű tanulók 
számára lehetséges. A tanulmányi területekre hallássérült (nagyothalló), enyhén értelmi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási, nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek. 

Induló osztályok száma: 2 
Felvehető tanulók száma: 18 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: 

értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos 
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők,  
érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos 
autizmus spektrumzavar. 

 
 



 69 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 
Speciális nevelési igényű tanulók számára szakiskolai osztályok: könnyűipari szakmacsoport 
Szakképesítés megnevezése: bőrtárgy készítő (részszakképesítés) 
Évfolyamok száma: 2 éves 
A beiskolázás speciális jellemzői: kötelező előkészítő évfolyam elvégzése után, felvételt kizárólag 

a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye 
alapján speciális nevelési igényű tanulók számára lehetséges. A tanulmányi területekre 
hallássérült (nagyothalló), enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási, nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Induló osztályok száma: 1 
Felvehető tanulók száma: 9 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: 

értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos 
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők,  
érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos 
autizmus spektrumzavar. 

 
 
Speciális nevelési igényű tanulók számára szakiskolai osztályok: könnyűipari szakmacsoport 
Szakképesítés megnevezése: lakástextil-készítő  
Évfolyamok száma: 2 éves 
A beiskolázás speciális jellemzői: kötelező előkészítő évfolyam elvégzése után, felvételt kizárólag 

a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye 
alapján speciális nevelési igényű tanulók számára lehetséges. A tanulmányi területekre 
hallássérült (nagyothalló), enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási, nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Induló osztályok száma: 1 
Felvehető tanulók száma: 9 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: 

értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos 
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők,  
érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos 
autizmus spektrumzavar. 
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KRATOCHVIL KÁROLY HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
OM azonosító: 031235 
Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 69.  
Telefon: 52/537-215 
Fax: 52/348-660 
E-mail: hkk@hm.gov.hu 
Honlap: www.kratochvil.hu 
Igazgató neve: Berkecz Gábor 
Pályaválasztási felelős: Mikita Zsuzsanna 
Általános információk az iskoláról: az intézmény a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában 
működő egyetlen honvéd középiskola Magyarországon.  
 
Gimnáziumi osztályok 
 
informatika specializációs osztály (20 fő) 01-es tagozatkód 
angol nyelv 
francia nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulóknak emelt óraszámban oktatják 

az informatika tantárgyat, heti 2 óra katonai alapismeretek, kötelező kollégiumi bentlakás.  
Írásbeli vizsga: van (központi matematika és magyar nyelv) 
Fizikai és egészségügyi pályaalkalmassági vizsgálatot, valamint személyi elbeszélgetést tartunk.  
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 7. félév és 8. év vége érdemjegyek 

(történelem, magyar nyelv- és irodalom, idegen nyelv, matematika, testnevelés jegyek), 
valamint az írásbelin szerzett jegyek.  

Kollégiumi elhelyezés: van, csak saját tanulónak 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: integráltan a többi tanulóval 

fejlesztőpedagógus bevonásával.  
 
 
nyelvi specializációs osztály (20 fő) 02-es tagozatkód 
angol nyelv 
francia nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulóknak emelt óraszámban oktatják 

az angol nyelv és francia nyelv tantárgyakat, heti 2 óra katonai alapismeretek, kötelező 
kollégiumi bentlakás. 

Írásbeli vizsga: van (központi matematika és magyar nyelv) 
Fizikai és egészségügyi pályaalkalmassági vizsgálatot, valamint személyi elbeszélgetést tartunk.  
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 7. félév és 8. év vége érdemjegyek 

(történelem, magyar nyelv- és irodalom, idegen nyelv, matematika, testnevelés), valamint az 
írásbelin elért eredmény.  

Kollégiumi elhelyezés: van, csak saját tanulónak. 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: integráltan a többi tanulóval 

fejlesztőpedagógus bevonásával.  
 
 
Szakközépiskolai osztályok  
 
Villamosipar ágazat, Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport  (20 fő) 03-as tagozatkód 
Idegen nyelv : angol nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: tanulók az 54 523 02 Elektronikai-

technikus ágazati szakképzésben vesznek részt, heti 2 óra katonai alapismeretek, kötelező 
kollégiumi bentlakás.  

Írásbeli vizsga: van (központi matematika és magyar nyelv) 

mailto:hkk@hm.gov.hu
http://www.kratochvil.hu/
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Fizikai és egészségügyi pályaalkalmassági vizsgálatot, valamint személyi elbeszélgetést tartunk.  
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 7. félév és 8. év vége érdemjegyek 

(történelem, magyar nyelv- és irodalom, idegen nyelv, matematika, testnevelés jegyek), 
valamint az írásbelin szerzett jegyek.  

Kollégiumi elhelyezés: van, csak saját tanulónak. 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: integráltan a többi tanulóval 

fejlesztőpedagógus bevonásával.  
 
 

MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 
OM azonosító: 031225 
Cím:4025 Debrecen, Széchenyi u. 58. 
Telefon:52-413-499 
Fax:52-413-152 
E-mail: mechwart@iskola.debrecen.hu 
Honlap: www.mechwart.hu 
Igazgató: Dr. Barcsa Lajos 
Pályaválasztási felelős: Gyetvai Károly 
 
Általános információk az iskoláról: 

A 107 éves iskola az ország középiskoláinak élmezőnyébe tartozik a gépészeti és az 
informatikai szakmai tanulmányi versenyek, a felsőfokú továbbtanulási mutatók alapján. A 
matematika, az idegen nyelv és az informatika oktatása emelt óraszámban történik. A német két 
tanítási nyelvű gépész képzés egyedüli a Tiszántúlon. Az iskolánkban ECDL-vizsgaközpont, 
CISCO Hálózati Akadémia működik. Több nemzetközi szakmai tanulmányi versenyen 
szerepeltek jól tanítványaink. 
 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
4 évfolyamos informatika ágazati oktatás és szakmacsoport (68 fő) 
Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési időről az iskola ad információt. 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információ a tanulmányi területtel kapcsolatban: Az érettségi vizsgáig az ECDL bizonyítványt – 

kiegészítő képzés nélkül – megszerezhetik a tanulók. A korszerű informatikai szakmák 
mellett a Cisco Lokális Akadémiánkon is szerezhetnek képesítést tanulóink. 

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Bármely vizsgát szervező középiskola, így a Mechwart is. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015. január 17. 10 óra. 
Információ az írásbeli vizsgáról: az írásbeli vizsga matematikából és anyanyelvből 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: max. 50 tanulmányi pont (magyar 

nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika és fizika 7. o. év végi és 8. o. félévi 
osztályzatainak az összege), max. 50 pont a két írásbeli vizsga alapján. Pontazonosság 
esetén az iskola Házirendjének a 9. pontja a mérvadó. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: integráltan 
 
 
4 évfolyamos gépészeti ágazati oktatás és szakmacsoport (34 fő) 
Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési időről az iskola ad információt. 
Idegen nyelv: angol, német 

mailto:mechwart@iskola.debrecen.hu
http://www.mechwart.hu/
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Egyéb információ a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gépészeti képzésben fő szerepet kapnak a 
számítógéppel támogatott témakörök: CAD, CAM, CNC, hidraulika, pneumatika. Az 
érettségi vizsgáig – külön felkészítés nélkül – megszerezhetik a tanulók az ECDL 
bizonyítványt. 

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Bármely vizsgát szervező középiskola, így a Mechwart is. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015. január 17. 10 óra. 
Információ az írásbeli vizsgáról: az írásbeli vizsga matematikából és anyanyelvből 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: max. 50 tanulmányi pont (magyar 

nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika és fizika 7. o. év végi és 8. o. félévi 
osztályzatainak az összege), max. 50 pont a két írásbeli vizsga alapján. Pontazonosság 
esetén az iskola Házirendjének a 9. pontja a mérvadó. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: integráltan 
 
5 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű gépészeti ágazati oktatás és szakmacsoport 
(34 fő) 
Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési időről az iskola ad információt. 
Idegen nyelv: német, angol 
Egyéb információ a tanulmányi területtel kapcsolatban: A német nyelvet a 9. évfolyamon heti 16 órában 

tanulják. A többi évfolyamon több tantárgyat németül tanulnak. A szakképzés 
befejezésekor – költségek vállalása esetében – osztrák technikusi oklevél is szerezhető. Ld. 
a gépészeti osztálynál leírtakat is. 

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Bármely vizsgát szervező középiskola, így a Mechwart is. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015. január 17. 10 óra. 
Információ az írásbeli vizsgáról: az írásbeli vizsga matematikából és anyanyelvből 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: max. 50 tanulmányi pont (magyar 

nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika és fizika 7. o. év végi és 8. o. félévi 
osztályzatainak az összege), max. 50 pont a két írásbeli vizsga alapján. Pontazonosság 
esetén az iskola Házirendjének a 9. pontja a mérvadó. 

Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: integráltan 
 
 

MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 
OM azonosító:031202 
Cím: 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. 
Telefon:06-52/413-326 
Fax: 06-52/413-326 8 (15-ös mellék) 
E-mail: mfg@medgyessy-debr.sulinet.hu 
Honlap: www.medgyessygimnazium.hu 
Igazgató neve: Fekete József 
Pályaválasztási felelős: Szabóné Kiss Edit igazgatóhelyettes, Kiss Papp Csilla igazgatóhelyettes 
 
Általános információk az iskoláról: 

Az általános iskola 6., illetve 8. osztályának elvégzése után jelentkezhetnek 
intézményünkbe a tanulók.  A képzést a közoktatási 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) 

mailto:mfg@medgyessy-debr.sulinet.hu
http://www.medgyessygimnazium.hu/
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megfelelően.   Célunk, hogy az érdeklődő diákok minél magasabb szinten tudják kibontakoztatni 
tehetségüket. A közoktatási törvény alapján a tanulók kötelező óraszáma a 7-8. évfolyamon 28 
óra, a 9-10. évfolyamon, nyelvi tagozaton 35 óra, általános tagozaton 35 óra, művészeti képzésben 
35 óra. 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, maximális óraszám 37 óra/hét, a 
szakközépiskolai osztályban a szakmai tárgyakkal együtt 40 óra/hét. Ha a fakultációkra, 
szakkörökre iskolánkban nincs megfelelő számú jelentkező, a debreceni gimnáziumokkal közösen 
oldjuk meg a felkészítést. Így próbáljuk elősegíteni, hogy tanulóink tanulmányaikat a különböző 
felsőoktatási intézményekben sikeresen tudják folytatni.  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. Egy csoport beindulásához 
legalább 8 fő jelentkezése szükséges. 

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. 
 
Gimnáziumi osztályok 
 
6 évfolyamos tehetséggondozó osztály (34 fő) 
1. idegen nyelv: angol (heti 3,5 óra), vagy német (3,5 óra), 
2. idegen nyelv: kötelezően 9. osztálytól választható (német, angol, francia, latin, 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. Iskolai kód: 23 

Írásbeli vizsga: nincs 
A sajátos nevelési igényű tanulók az igazgatóhoz benyújtott kérelemmel (csatolva a sajátos 

nevelési igényről szóló bizottsági határozatot) igényelhetik a törvény általi kedvezményeket a 
felvételi eljárás során. 

Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskola 5. év végi és 6. 

osztály I. 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/. Elsősorban azoknak tanulóknak ajánljuk, akik általános iskolában 
részt vettek tehetséggondozó foglalkozásokon, szakkörökön, valamint képességmérésen. 
Részletes információk az intézmény honlapján találhatóak, illetve az iskola 116-os 
irodájában, valamint a 413-326-os, illetve 30/309-77-01 telefonszámon.) Kollégiumi 
elhelyezés: van 

A kitöltött „Jelentkezési lapot” iskolánkba legkésőbb 2015. február 13-ig kell eljuttatni 
(személyesen az intézmény iskolatitkáránál vagy postán keresztül). Ha az általános iskolában 
adják le (nem kötelező), akkor az általuk megjelölt időpontig. 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: van (sajátos nevelési igényű tanulók 
integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)/ 
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Négy évfolyamos kiemelt idegen nyelvi angol osztály (18 fő) 
1. idegen nyelv: angol (heti 5 óra) 
2. idegen nyelv: német (heti 5 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: jó nyelvérzékű, az angol nyelvet haladó 

szinten tanulók részére. Iskolai kód: 83. A sajátos nevelési igényű tanulók az igazgatóhoz 
benyújtott kérelemmel (csatolva a sajátos nevelési igényről szóló bizottsági határozatot) 
igényelhetik a törvény általi kedvezményeket a felvételi eljárás során. 

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.01.17. 10 óra 
Információ az írásbeli vizsgáról: központi írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalom, valamint 

matematika tantárgyból (pótnap: 2015. január 22. 14 óra). 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015.02.18. 11 óra (a részletes vizsgabeosztás legkésőbb 2015. 
02.16.-ig kerül kifüggesztésre az iskola aulájában, illetve jelenik meg az iskola honlapján.) 

Információk a szóbeli meghallgatásról: beszélgetés az adott idegen nyelven (információ: 
www.medgyessygimnazium.hu) Pótnap: 2015. február 26. 13 óra. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: ált. isk. 5-7. év végi és a 8. 
félévi történelem, matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv osztályzatai, (50 
pont, 25%); a központi írásbeli felvételi, (100 pont, 50%. melyből  matematika: 50 pont, 
magyar: 50 pont) és a szóbeli elbeszélgetés eredménye alapján, (50 pont, 25%). 

Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: van (sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)/ 
 
 
Négy évfolyamos kiemelt idegen nyelvi német osztály (16 fő) 
1. idegen nyelv: német (heti 5 óra) 
2. idegen nyelv: angol (heti 5 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: jó nyelvérzékű, a német nyelvet haladó 

szinten tanulók részére. Iskolai kód: 93. A sajátos nevelési igényű tanulók az igazgatóhoz 
benyújtott kérelemmel (csatolva a sajátos nevelési igényről szóló bizottsági határozatot) 
igényelhetik a törvény általi kedvezményeket a felvételi eljárás során. 

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.01.17. 10 óra 
Információ az írásbeli vizsgáról: központi írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalom, valamint 

matematika tantárgyakból (pótnap: 2015. január 22. 14 óra). 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015.02.18. 11 óra (a részletes vizsgabeosztás legkésőbb 2015. 
02. 16-ig kerül kifüggesztésre az iskola aulájában, illetve jelenik meg az iskola honlapján.) 
Információk  a  szóbeli  meghallgatásról:  beszélgetés  az  adott  idegen  nyelven  (információ: 
www.medgyessygimnazium.hu). Pótnap: 2015. február 26. 13 óra). 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai 5-7. év végi és a 8. 

félévi történelem, magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv osztályzatai (50 pont, 
25%), a központi írásbeli (100 pont, 50%, melyből matematika: 50 pont, magyar: 50 
pont) és a szóbeli eredményei alapján (50 pont, 25%). 

Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: van (sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)/ 
Négy évfolyamos általános tantervű osztály (34 fő) 

http://www.medgyessygimnazium.hu/
http://www.medgyessygimnazium.hu/
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1. idegen nyelv: angol (heti 4 óra) vagy latin (heti 4 óra) vagy francia (heti 4 óra) vagy német 
(heti 4 óra) vagy orosz (heti 4 óra). 
2. idegen nyelv: német (heti 4 óra) vagy angol (heti 4 óra) vagy francia (heti 4 óra) vagy latin 
(heti 4 óra) vagy orosz (heti 4 óra). 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: sokirányú továbbtanulásra felkészítő 

magas színvonalú gimnáziumi oktatás. Iskolai kód: 33. A sajátos nevelési igényű tanulók az 
igazgatóhoz benyújtott kérelemmel (a sajátos nevelési igényről szóló bizottsági határozattal) 
igényelhetik a törvény általi kedvezményeket a felvételi eljárás során. 

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.01.17. 10 óra 
Információ az írásbeli vizsgáról: központi írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalom, valamint 

matematika tantárgyakból. Pótnap: 2015. január 22. 14 óra. 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskola 5-7. év végi és a 8. 

félévi évi matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv osztályzatai, 
100 pont, 50%; és a központi írásbeli felvételi eredménye alapján, 100 pont, 50% 
(ebből matematika: 50 pont, magyar: 50 pont). Kollégiumi elhelyezés: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: van (sajátos nevelési igényű tanulók 
integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)/ 

 
 
Négy évfolyamos képzőművészeti gimnáziumi képzésű osztály (17 fő) 
1. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) vagy német (heti 3 óra) vagy orosz (heti 3 óra) vagy francia 
(heti 3 óra) vagy latin (heti 3 óra). 
2. idegen nyelv: német (heti 3 óra) vagy orosz (heti 3 óra) vagy francia (heti 3 óra) vagy latin 
(heti 3 óra) vagy angol (heti 3 óra). 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: jó kézügyességű, 

kiváló rajzkészséggel rendelkező tanulóknak. Iskolai kód: 53. Kimenete: Érettségire épülő 
művészeti szakmai képzés (2 év). A sajátos nevelési igényű tanulók az igazgatóhoz 
benyújtott szakértői bizottsági határozattal igényelhetik a törvény általi kedvezményeket a 
felvételi eljárás során. Írásbeli vizsga: van 

Az írásbeli vizsga helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.01.17. 10 óra 
Információ az írásbeli vizsgáról: központi írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalom, valamint 

matematika tantárgyakból (pótnap: 2015. január 22. 14 óra). 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015.02.19. 11 óra (a részletes vizsgabeosztás legkésőbb 2015. 
02. 16-ig kerül kifüggesztésre az iskola aulájában, illetve jelenik meg az iskola honlapján.)  
Információk  a  szóbeli  meghallgatásról:  rajzolás  gyakorlat  látvány  utáni,  mely  magában 

foglalja  a  tanulmányrajzot  és  a  színvázlatot  is.  Művészettörténeti  irányú  
elbeszélgetés (információ:  www.medgyessygimnazium.hu felvételizőknek link alatt). 
Pótnap: 2015. február 26. 13 óra. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: ált. isk. 5-7. év végi és a 8. 
félévi matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv osztályzatai (50 
pont, 25%), a központi írásbeli felvételi (100 pont, 50%, melyből matematika.: 50 pont, 
magyar: 50 pont), művészettört. elbeszélgetés és a rajz alapján (50 pont, 25%). Kollégiumi 
elhelyezés: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: van (sajátos nevelési igényű tanulók 
integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)/ 

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

http://www.medgyessygimnazium.hu/
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1. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) vagy német (heti 3 óra) vagy orosz (heti 3 óra) vagy francia 
(heti 3 óra) vagy latin (heti 3 óra). 
2. idegen nyelv: német (heti 3 óra) vagy orosz (heti 3 óra) vagy francia (heti 3 óra) vagy latin 
(heti 3 óra) vagy angol (heti 3 óra). 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tánc iránt érdeklődő, előképzettséggel 

rendelkező tanulóknak. Iskolai kód: 63. Kimenete: Érettségire épülő művészeti szakmai 
képzés (2 év). A sajátos nevelési igényű tanulók az igazgatóhoz benyújtott szakértői 
bizottsági határozattal igényelhetik a törvény általi kedvezményeket a felvételi eljárás során. 

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.01.17. 10 óra 
Információ az írásbeli vizsgáról: központi írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalom, valamint 

matematika tantárgyakból (pótnap: 2015. január 22. 14 óra). 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015.02.18. 11 óra (a részletes vizsgabeosztás legkésőbb 2015. 
02. 16-ig kerül kifüggesztésre az iskola aulájában, illetve jelenik meg az iskola honlapján.) 

Információk  a  szóbeli  meghallgatásról:  táncos  gyakorlati  feladatsor  (ritmusérzék,  rövid 
koreográfia tanulása); EÜ alkalmassági igazolás szükséges (háziorvos által kiadott 
igazolás arról,  hogy  mozgásszervi,  gerincterhelő  megbetegedés  nem  áll  fenn). 
Tánctörténet irányú, alapú elbeszélgetés. Pótnap: 2015. február 26. 13 óra. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: ált. isk. 5-7. év végi és a 8. 
félévi matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv osztályzatai (50 
pont, 25%), a központi írásbeli felvételi (100 pont, 50%, melyből matematika: 50 pont, 
magyar: 50 pont), a táncos gyakorlat eredményei alapján (50 pont, 25%). Kollégiumi 
elhelyezés: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: van (sajátos nevelési igényű tanulók 
integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)/ 

 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Öt évfolyamos kiemelt táncművészeti (néptánc) párhuzamos képzésű szakközépiskolai tagozat 
(12 fő) 
1. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) vagy német (heti 3 óra) vagy orosz (heti 3 óra) vagy francia 
(heti 3 óra) vagy latin (heti 3 óra). 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tánc iránt érdeklődő, előképzettséggel 

rendelkező, a táncművészet és a hagyományok iránt érdeklődő tanulóknak. Iskolai kód: 30. 
Kimenete: Érettségire épülő művészeti szakmai képzés (1 év). A sajátos nevelési igényű 
tanulók az igazgatóhoz benyújtott szakértői bizottsági határozattal igényelhetik a törvény 
általi kedvezményeket a felvételi eljárás során. 

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.01.17. 10 óra 
Információ  az  írásbeli  vizsgáról:  központi  írásbeli  felvételi  magyar  nyelv  és  irodalom, 

valamint matematika tantárgyakból (pótnap: 2015. január 22. 14 óra). 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015.02.18. 11 óra (a részletes vizsgabeosztás legkésőbb 2015. 
02. 16-ig kerül kifüggesztésre az iskola aulájában, illetve jelenik meg az iskola honlapján.) 

Információk  a  szóbeli  meghallgatásról:  táncos  gyakorlati  feladatsor  (ritmusérzék,  rövid 
koreográfia tanulása); EÜ alkalmassági igazolás szükséges (háziorvos által kiadott 
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igazolás arról,  hogy  mozgásszervi,  gerincterhelő  megbetegedés  nem  áll  fenn). 
Tánctörténet, néptánc történetről általános elbeszélgetés. Pótnap: 2015. február 26. 13 óra. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: ált. isk. 5-7. év végi és a 8. 
félévi matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv osztályzatai (50 
pont, 25%), a központi írásbeli felvételi (100 pont, 50%, melyből matematika: 50 pont, 
magyar: 50 pont), a táncos gyakorlat eredményei alapján (50 pont, 25%). 

Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: van (sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)/ 
 
 
Öt évfolyamos kiemelt képzőművészeti (festő) párhuzamos képzésű szakközépiskolai tagozat  
(11 fő) 
1. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) vagy német (heti 3 óra) vagy orosz (heti 3 óra) vagy francia 
(heti 3 óra) vagy latin (heti 3 óra). 
Egyéb   információk   a   tanulmányi   területtel   kapcsolatban:   jó   kézügyességű,   kiváló 
rajzkészséggel rendelkező a képzőművészet és a festészet iránt érdeklődő tanulóknak. 
Iskolai kód: 31. Kimenete: Érettségire épülő művészeti szakmai képzés (1 év). A sajátos nevelési 

igényű tanulók az igazgatóhoz benyújtott szakértői bizottsági határozattal igényelhetik a 
törvény általi kedvezményeket a felvételi eljárás során. 

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.01.17. 10 óra 
Információ az írásbeli vizsgáról: központi írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalom, valamint 

matematika tantárgyakból (pótnap: 2015. január 22. 14 óra). 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015.02.19. 11 óra (a részletes vizsgabeosztás legkésőbb 2015. 
02. 16-ig kerül kifüggesztésre az iskola aulájában, illetve jelenik meg az iskola honlapján.) 

Információk  a  szóbeli  meghallgatásról:  látvány utáni rajzolás, festés gyakorlat. 
Művészettörténeti  irányú  elbeszélgetés. (Információ: www.medgyessygimnazium.hu) 
felvételizőknek link alatt. Pótnap: 2015. február 26. 13 óra. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: ált. isk. 5-7. év végi és a 8. 
félévi matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv osztályzatai (50 
pont, 25%), a központi írásbeli felvételi (100 pont, 50%, melyből matematika.: 50 pont, 
magyar: 50 pont), művészettört. elbeszélgetés és a rajz alapján (50 pont, 25%). 

Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: van (sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)/ 
 
 
Öt évfolyamos kiemelt képzőművészeti (szobrász) párhuzamos képzésű szakközépiskolai 
tagozat (11 fő) 
1. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) vagy német (heti 3 óra) vagy orosz (heti 3 óra) vagy francia 
(heti 3 óra) vagy latin (heti 3 óra). 
Egyéb   információk   a   tanulmányi   területtel   kapcsolatban:   jó   kézügyességű,   kiváló  
rajzkészséggel rendelkező a képzőművészet és a szobrászat iránt érdeklődő tanulóknak. 
Iskolai kód: 32. Kimenete: Érettségire épülő művészeti szakmai képzés (1 év). A sajátos nevelési 

igényű tanulók az igazgatóhoz benyújtott szakértői bizottsági határozattal igényelhetik a 
törvény általi kedvezményeket a felvételi eljárás során. 

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.01.17. 10 óra 

http://www.medgyessygimnazium.hu/
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Információ az írásbeli vizsgáról: központi írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalom, valamint 
matematika tantárgyakból (pótnap: 2015. január 22. 14 óra). 

Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015.02.19. 11 óra (a részletes vizsgabeosztás legkésőbb 2015. 
02. 16-ig kerül kifüggesztésre az iskola aulájában, illetve jelenik meg az iskola honlapján.)  
Információk a szóbeli meghallgatásról: látvány utáni rajzolás, festés gyakorlat. Művészettörténeti 

irányú elbeszélgetés (információ:  www.medgyessygimnazium.hu felvételizőknek link alatt). 
Pótnap: 2015. február 

26. 13 óra. 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: ált. isk. 5-7. év végi és a 8. 

félévi matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv osztályzatai (50 
pont, 25%), a központi írásbeli felvételi (100 pont, 50%, melyből matematika.: 50 pont, 
magyar: 50 pont), művészettört. elbeszélgetés és a rajz alapján (50 pont, 25%). 

Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: van (sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)/ 
 
 

PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 
OM azonosító: 031211 
Cím:4024 Debrecen, Varga u. 5.  
Telefon:52/531-892 
Fax:52/531-951 
E-mail: info@pechy-debr.sulinet.hu 
Honlap: www.pechy-debr.sulinet.hu 
Intézményvezető: 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. 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Építőipar ágazat, építészet szakmacsoport (68 fő) belső kód 01 
Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési időről az iskola ad információt. 

Idegen nyelv:  angol vagy német(heti 4 óra) 
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 Péchy Mihály 

Építőipari Szakközépiskolában  
Az írásbeli vizsga ideje: 2015. január 17. (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:  

http://www.medgyessygimnazium.hu/
mailto:info@pechy-debr.sulinet.hu
http://www.pechy-debr.sulinet.hu/
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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, 37,5 %) 

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, 62,5 %) 

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.  
Szakvélemény alapján, ha szükséges fejlesztő foglalkozást biztosítunk. 
 
 
Épületgépészet ágazat, gépészet  szakmacsoport (68 fő) belső kód 02 
Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési időről az iskola ad információt. 

Idegen nyelv: angol vagy német (heti 4 óra) 
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 Péchy 
Mihály Építőipari Szakközépiskolában 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015. január 17. (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, 37,5 %) 
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, 62,5 %) 

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.  
Szakvélemény alapján, ha szükséges fejlesztő foglalkozást biztosítunk. 
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POVOLNY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 
OM azonosító: 031241 
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 25. 
Telefon: 52/525-350 
Fax: 52/412-842 
E-mail: povolny@iskola.debrecen.hu 
Honlap: www.povolny.hu 
Igazgató: Kovács Zsolt 
Pályaválasztási felelős: Rédai Gábor műszaki igazgatóhelyettes, Szabó Zoltán mérnök tanár 
Általános információk az iskoláról: Rédai Gábor műszaki igazgatóhelyettes, Danyi Beáta 
iskolatitkár 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Faipar ágazat Faipar szakmacsoport (18 fő) 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Szakmai orientációs, informatika és az 

idegen nyelv órákon csoportbontás. Érettségi után (+1 év) szakmai kimenet: Faipari 
technikus 

Érettségi után szakmatanulási lehetőség bármely az iskolában oktatott szakmában. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján a jelentkezési lapon feltüntetett 5-7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
magyar, történelem, matematika, fizika tantárgyak vonatkozásában. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
 
Informatika ágazat Informatika szakmacsoport (12 fő) 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Informatika és az idegen nyelv órákon 

csoportbontás. Érettségi után (+1 év) szakmai kimenet: Gazdasági informatikus 
Érettségi után szakmatanulási lehetőség bármely az iskolában oktatott szakmában. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján a jelentkezési lapon feltüntetett 5-7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
magyar, történelem, matematika, fizika tantárgyak vonatkozásában. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: : sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
 
 
Szakiskolai osztályok 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés munkaterületéhez 

tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák 
elsajátítása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő 

mailto:povolny@iskola.debrecen.hu
http://www.povolny.hu/
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feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai 
ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas- és módszerkompetenciák). 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján a jelentkezési lapon feltüntetett 5-7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
magyar, történelem, matematika, fizika tantárgyak vonatkozásában. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
3 szakképzési évfolyam (24 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés munkaterületéhez 

tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák 
elsajátítása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő 
feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai 
ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas- és módszerkompetenciák). 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján a jelentkezési lapon feltüntetett 5-7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
magyar, történelem, matematika, fizika tantárgyak vonatkozásában. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés munkaterületéhez 

tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák 
elsajátítása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő 
feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai 
ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas- és módszerkompetenciák). 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján a jelentkezési lapon feltüntetett 5-7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
magyar, történelem, matematika, fizika tantárgyak vonatkozásában. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
3 szakképzési évfolyam (24 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Ács 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés munkaterületéhez 

tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák 
elsajátítása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő 
feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai 
ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas- és módszerkompetenciák). 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján a jelentkezési lapon feltüntetett 5-7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
magyar, történelem, matematika, fizika tantárgyak vonatkozásában. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Bádogos 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés munkaterületéhez 
tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák 
elsajátítása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki 
kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai 
készségek, képességek, személyes, társas- és módszerkompetenciák). 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulmányi 
eredmények alapján a jelentkezési lapon feltüntetett 5-7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
magyar, történelem, matematika, fizika tantárgyak vonatkozásában. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
3 szakképzési évfolyam (24 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés munkaterületéhez 

tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák 
elsajátítása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő 
feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai 
ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas- és módszerkompetenciák). 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján a jelentkezési lapon feltüntetett 5-7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
magyar, történelem, matematika, fizika tantárgyak vonatkozásában. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
3 szakképzési évfolyam (24 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Kőműves és hidegburkoló 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés munkaterületéhez 

tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák 
elsajátítása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő 
feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai 
ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas- és módszerkompetenciák). 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján a jelentkezési lapon feltüntetett 5-7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
magyar, történelem, matematika, fizika tantárgyak vonatkozásában. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
3 szakképzési évfolyam (24 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Asztalos 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés munkaterületéhez 

tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák 
elsajátítása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő 
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feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai 
ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas- és módszerkompetenciák). 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincsA felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

Az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján a jelentkezési lapon feltüntetett 5-7. 
osztály év végi és 8. osztály félévi magyar, történelem, matematika, fizika tantárgyak 
vonatkozásában. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Kárpitos 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés munkaterületéhez 

tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák 
elsajátítása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő 
feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai 
ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas- és módszerkompetenciák). 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján a jelentkezési lapon feltüntetett 5-7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
magyar, történelem, matematika, fizika tantárgyak vonatkozásában. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 
Előkészítő szakiskolai osztály 
Évfolyamok száma: 1 
A beiskolázás speciális jellemzői: Speciális szakiskolai kerettanterv az előkészítő évfolyam 

számára szerinti oktatás. Felvétel kizárólag a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 
rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján. 

A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: A képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek (egyéni 
igényeknek megfelelően) egészségügyi és pedagógiai, habilitációs, rehabilitációs célokkal. 
Ezen célok megvalósítását a képzés során fejlesztő foglalkozások, szocializációs programok 
segítik. 

Induló osztályok száma: 1 
Felvehető tanulók száma: 24 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Kollégium neve: Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 
Cím: 4030 Debrecen, Budai É. u. 8/A 
Telefon: 52/471-798 
Kollégiumvezető: Rajtik János 
Információk a kollégiumról: Hosszú évek óta jó kapcsolatot ápolunk a Baross Gábor Szakképző 

Iskola kollégiumával tanulóink megelégedésével. Fiuk részére 75 fő elhelyezésére van 
lehetőség 4, illetve 8 ágyas szobákban. Iskolánk tömegközlekedési eszközökkel megfelelően 
megközelíthető. 
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SIRIUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 
OM azonosító: 200777 
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129. 
Telefon: 52/537-308 
Fax: 52/532-962 
E-mail: info@siriusiskola.hu 
Honlap: www.siriusiskola.hu 
Igazgató neve: Szabó Sándor 
Pályaválasztási felelős: Vadas Anita Katalin 
 
Általános információk az iskoláról: 

Intézményünkben gimnáziumi, ágazati szakközépiskolai és érettségi utáni szakképzési 
oktatás folyik. Nagy hangsúlyt fektetünk a magas szintű szakmai és nyelvi oktatásra, nem 
tévesztve szem elől azt sem, hogy a tanulók jól érezzék magukat nálunk. Ennek záloga a magasan 
képzett, tanulóközpontú nevelőtestület. 
 
Gimnáziumi osztály 
 
4 évfolyamos (32fő) 
idegen nyelv: angol 
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 meghallgatásának módja, a pontszámítás: 
Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. Ennek megfelelően a tanulók öt-nyolcadik 

évfolyamon elért általános iskolai tanév végi osztályzatait vesszük figyelembe a következő 
tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika. 

(A 8. osztályos eredményeket illetően a félévi osztályzatok képezik a mérlegelés tárgyát.) 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs (igény esetén segítünk a kollégiumi elhelyezésben) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: - 
 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Egészségügy szakmacsoport (32 fő) 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Iskolánk a képzés során szakmai irányultságot, alapozást nyújt. 
A sikeres érettségi vizsgát követően tanulóink versenyképes szakképesítést szerezhetnek a 

szakmacsoportjuknak megfelelő területen. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 
Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. Ennek megfelelően a tanulók öt-nyolcadik 

évfolyamon elért általános iskolai tanév végi osztályzatait vesszük figyelembe a következő 
tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, biológia. 

(A 8. osztályos eredményeket illetően a félévi osztályzatok képezik a mérlegelés tárgyát.) 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs (igény esetén segítünk a kollégiumi elhelyezésben) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint:- 
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Informatika szakmacsoport (32 fő) 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Iskolánk a képzés során szakmai irányultságot, alapozást nyújt. 
A sikeres érettségi vizsgát követően tanulóink versenyképes szakképesítést szerezhetnek a 

szakmacsoportjuknak megfelelő területen. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 
Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. Ennek megfelelően a tanulók öt-nyolcadik 

évfolyamon elért általános iskolai tanév végi osztályzatait vesszük figyelembe a következő 
tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika. 

(A 8. osztályos eredményeket illetően a félévi osztályzatok képezik a mérlegelés tárgyát.) 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs (igény esetén segítünk a kollégiumi elhelyezésben) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint:- 
 
Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport (32 fő) 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Iskolánk a képzés során szakmai irányultságot, alapozást nyújt. 
A sikeres érettségi vizsgát követően tanulóink versenyképes szakképesítést szerezhetnek a 

szakmacsoportjuknak megfelelő területen. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 
Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. Ennek megfelelően a tanulók öt-nyolcadik 

évfolyamon elért általános iskolai tanév végi osztályzatait vesszük figyelembe a következő 
tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika. 

(A 8. osztályos eredményeket illetően a félévi osztályzatok képezik a mérlegelés tárgyát.) 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs (igény esetén segítünk a kollégiumi elhelyezésben) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint:- 
 
 

SVETITS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 
OM azonosító: 031107 
cím: 4024 Debrecen Szent Anna út 20-26. 
Telefon:52/533-084 
Fax: 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, e 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 ökoiskola 
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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 érkezőket, ahol nyugodt tanulási 
körülményeket biztosítunk; változatos sportolási, szabadidős lehetőségeket, saját konyhánkon 
pedig házias ízeket kínálunk. 

Gimnáziumunk koedukált formában működik: lányokat és fiúkat is felveszünk.  
 
Gimnáziumi osztályok 
 
2 osztály (60 fő) 
A központi felvételi laphoz szükséges adataink: 
01    6 évfolyamos; első idegen nyelv: angol; a második idegen nyelv: német, francia, olasz, 

orosz vagy latin;  
 emelt óraszámú nyelvoktatás, ECDL modulok oktatása; 
 
02    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.  
Jelentkezés módja: február 15-ig központilag  
 
A gimnázium felvételi eljárásának rendje: 
01 tagozat: 
egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából 
a tanulmányi eredményeket is beszámítjuk (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

idegen nyelv tantárgyakból 5. év végén és 6. félévben szerzett osztályzatok összege szerint) 
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 

 
02 tagozat: 
A tanulmányi pontokat a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredménye alapján számítjuk: 

magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, történelem és idegen nyelv tantárgyakból.   
5x5+5x5 pont    max. 50 pont 

(Ha a magyar tantárgy osztályzata nem bontott (azaz, ha nincs külön osztályzata magyar 
irodalomból és magyar nyelvből), akkor a pontszámot duplázzuk.)  

Ha két vagy több felvételiző azonos pontszámot ér el, a felvétel sorrendjét az alábbiak szerint 
állapítjuk meg:  

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló; 
Akinek testvére iskolánk tanulója; 
Családi kötődése van a Svetitshez (pl. szülei is itt tanultak). 
Személyes ismerkedés során szóban tájékozódunk hitbeli ismeretekről, tájékozottságról, 

plébánosi (lelkészi) ajánlást is kérünk 
Időpontja: február 21. (szombat) 9 órától 
 
Gimnáziumi képzésünkről tájékozódhatnak még: 

 nyílt napokon: november 5-én és január 27-én 9 órától 

 személyes kapcsolatfelvétel által 

 honlapunkról: www.svetits.hu 
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SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
OM azonosító: 037878 
Cím: 4024, Debrecen, Szent Anna u. 17. 
Telefon:52/349-849 
Fax:52/534-025 
E-mail: szentjozsefgimn@gmail.com 
Honlap: www.szjgdebrecen.hu 
Igazgató: Dr. Bódis Zoltán 
Pályaválasztási felelős: Hernádiné Sándor Annamária 
 
Általános információk az iskoláról: 

Az iskolát 1996-ban az egykori piarista gimnázium jogutódjaként a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegye püspöke, Bosák Nándor alapította. Célunk az emberi értékek, a kulturális-
tudományos eredmények, a keresztény életforma elsajátíttatása. Rendszeres szentmise, liturgikus 
programok, lelki napok. A magas színvonalon felújított épületben lányok és fiúk jelentkezését is 
fogadjuk! Új képzési formák: LEGO-robot, AUTOCAD, műszaki rajz. 2012-től: Informatikai 
szakképzés, röplabda, olasz nyelvi előkészítő. 
 
Gimnáziumi osztályok 
 
6 évfolyamos általános képzésű osztály (25 fő) KIR: 01 
1.idegen nyelv: angol (heti 4 óra) 
2.idegen nyelv: német (heti 3 óra) 
                      vagy olasz (heti 3 óra) 
                      vagy francia (heti 3 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:   
Általános hatévfolyamos képzési profil lányok és fiúk számára más-más specializációs 

lehetőséggel. Műszaki képzés, katonai alapismeretek oktatása, röplabda, művészeti és 
média-kommunikációs profil. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás. van 
A szóbeli meghallgatás helye: Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 4024 

Debrecen, Szent Anna u. 17. 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015.02.17. kedd 14:00 órától 
Pótfelvételi: 2014.02.20. péntek 
Információk a szóbeli meghallgatásról: Tájékozódó beszélgetés, általános, személyes 

bemutatkozás. 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A felvételi a hozott pontok és a 

felvételi beszélgetés alapján. A pontokat az alábbi tárgyak jegyei alapján számoljuk: magyar 
nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika (vagy természetismeret) és idegen nyelv. 
Az 5. év végi és a 6. féléves eredményeket vesszük figyelembe! (5. félév: 5*5 = 25 + 6. év 
vége: 5*5 = 25; 100%-ra kerekítve)  

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
4 évfolyamos Négyévfolyamos képzésű általános osztály (20 fő) KIR 02 

1. idegen nyelv: angol (heti 4 óra) 
2. idegen nyelv: német (heti 3 óra) vagy olasz (heti 3 óra) vagy francia (heti 3 óra) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Az általános négy évfolyamos képzési 
rend lányok és fiúk számára is jól hasznosítható specializációkkal bővül: MATEMATIKA-
MŰSZAKI-INFORMATIKA; HUMÁN-MÉDIA-KOMMUNIKÁCIÓ; SPORT (Röplabda) - 
KATONAI ALAPISMERETEK. 
Írásbeli vizsga: van 
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Az írásbeli vizsga helye: Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 4024 
Debrecen, Szent Anna u. 17. 

Az írásbeli vizsga ideje: 2015.01.17. szombat 10:00 
Információ az írásbeli vizsgáról: Központi írásbeli. 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 4024 

Debrecen, Szent Anna u. 17. 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015.02.17. kedd 14:00 órától 
Pótfelvételi: 2015.02.20. péntek 
Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbeli részletes követelményét honlapunkon 

(www.szjg.hu) tesszük közzé. Általános műveltség, kreatív készségek vizsgálata. Hittani 
alapismeretek. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Hozott pont+szóbeli = 50% 
Központi írásbeli = 50% Hozott pontok estén a pontokat az alábbi tárgyak jegyei alapján 
számoljuk: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika (vagy 
természetismeret) és idegen nyelv. A 7. év végi és a 8. féléves jegyeket vesszük figyelembe!  

Kollégiumi elhelyezés: van 
 

 
4 évfolyamos   Négyévfolyamos képzésű sporttagozatos osztály (20 fő) KIR 03 

Nyolcévfolyamos képzésű sporttagozatos osztály (20 fő) KIR 09 
idegen nyelv: angol (heti 4 óra) 
idegen nyelv: német (heti 3 óra) vagy olasz (heti 3 óra)vagy francia (heti 3 óra) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Akadémiai jellegű labdarúgó 
képzés saját műfüves pályán (MLSZ/OLASZ FOCI), jégkorong képzés (DHK, 
jégcsarnok), versenysportolók kiemelt támogatása más szakágakban is. 

Írásbeli vizsga: Csak a négyévfolyamos képzésnél van! 
Az írásbeli vizsga helye: Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 4024 

Debrecen, Szent Anna u. 17. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.01.17. szombat 10:00 
Információ az írásbeli vizsgáról: Központi írásbeli. 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 4024 

Debrecen, Szent Anna u. 17. 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015.02.17. kedd 14:00 órától (alkalmassági vizsga is van) Kérjük, 

hogy a szóbeli meghallgatásra sportorvosi, vagy körzeti orvosi igazolást a jelentkezők 
hozzanak magukkal! 

Pótfelvételi: 2015.02.20. péntek 
Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbeli részletes követelményét honlapunkon 

(www.szjg.hu) tesszük közzé. Általános műveltség, kreatív készségek vizsgálata. Hittani 
alapismeretek. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Hozott pont+szóbeli = 50% 
Központi írásbeli = 50% Hozott pontok estén a pontokat az alábbi tárgyak jegyei alapján 
számoljuk: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika (vagy 
természetismeret) és idegen nyelv. A 7. év végi és a 8. féléves jegyeket vesszük figyelembe!  

Kollégiumi elhelyezés: van 
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5 évfolyamos Nyelvi előkészítő képzésű osztály (35 fő) KIR 04 - haladó Angol nyelv,  
          KIR 05 – Olasz nyelv, 
          KIR 06 – Német nyelv 

1. idegen nyelv: angol (heti 12 óra) vagy német (heti 12 óra - kezdő) vagy olasz (heti 12 óra - 
kezdő) 

2. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) vagy német (heti 3 óra) vagy olasz (heti 3 óra) vagy francia 
(heti 3 óra) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Az első (9.) évfolyamon emelt óraszámú 
idegen nyelv (18ó/hét) és informatika (3,5 ó/hét). Az angol haladó, a német, az olasz 
kezdő szintről indul! A 10-13. évfolyamon a különböző profilokhoz való kapcsolódási 
lehetőség (reál, humán, katonai-sport profil). 

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga helye: Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 4024 

Debrecen, Szent Anna u. 17. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.01.17. szombat 10:00Információ az írásbeli vizsgáról: Központi  
írásbeli. 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 4024 

Debrecen, Szent Anna u. 17. 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015.02.17. kedd 14:00 órától 
Pótfelvételi: 2015.02.20. péntek 
Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbeli részletes követelményét honlapunkon 

(www.szjg.hu) tesszük közzé. Általános műveltség, kreatív készségek vizsgálata. Hittani 
alapismeretek. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Hozott pont+szóbeli = 50% 
Központi írásbeli = 50% Hozott pontok estén a pontokat az alábbi tárgyak jegyei alapján 
számoljuk: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika (vagy 
természetismeret) és idegen nyelv. A 7. év végi és a 8. féléves jegyeket vesszük figyelembe! 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
Informatikai specializáció: négyévfolyamos képzés KIR 07 
              nyolcvévfolyamos képzés KIR 10 
Korszerű ismeretek, Lego-robot program, AUTOCAD, CNC-képzés 
Írásbeli vizsga: Csak a négyévfolyamos képzésnél van! 
Az írásbeli vizsga helye: Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 4024 

Debrecen, Szent Anna u. 17. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.01.17. szombat 10:00 
Információ az írásbeli vizsgáról: Központi írásbeli. 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 4024 

Debrecen, Szent Anna u. 17. 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015.02.17. kedd 14:00 órától 
Pótfelvételi: 2015.02.20. péntek 
Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbeli részletes követelményét honlapunkon 

(www.szjg.hu) tesszük közzé. Általános műveltség, kreatív készségek vizsgálata. Hittani 
alapismeretek. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Hozott pont+szóbeli = 50% 
Központi írásbeli = 50% Hozott pontok estén a pontokat az alábbi tárgyak jegyei alapján 
számoljuk: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika (vagy 
természetismeret) és idegen nyelv. A 7. év végi és a 8. féléves jegyeket vesszük figyelembe! 

Kollégiumi elhelyezés: van 
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Művészeti-humán specializáció (népi és kistérségek): négyévfolyamos képzés KIR 08 
                    nyolcvévfolyamos képzés KIR 11 
A magyar népi kultúra, népi kismesterségek gyakorlati elsajátítására épülő képzés. 
Írásbeli vizsga: Csak a négyévfolyamos képzésnél van! 
Az írásbeli vizsga helye: Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 4024 

Debrecen, Szent Anna u. 17. 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.01.17. szombat 10:00 
Információ az írásbeli vizsgáról: Központi írásbeli. 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 4024 

Debrecen, Szent Anna u. 17. 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015.02.17. kedd 14:00 órától 
Pótfelvételi: 2015.02.20. péntek 
Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbeli részletes követelményét honlapunkon 

(www.szjg.hu) tesszük közzé. Általános műveltség, kreatív készségek vizsgálata. Hittani 
alapismeretek. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Hozott pont+szóbeli = 50% 
Központi írásbeli = 50% Hozott pontok estén a pontokat az alábbi tárgyak jegyei alapján 
számoljuk: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika (vagy 
természetismeret) és idegen nyelv. A 7. év végi és a 8. féléves jegyeket vesszük figyelembe! 

Kollégiumi elhelyezés: van 
 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
4 évfolyamos Informatikai szakmacsoport osztály (35 fő) 
Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési időről az iskola ad információt. 

1. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) vagy német (heti 3 óra) 
2. idegen nyelv: angol (heti 2 óra),vagy német (heti 2 óra),vagy olasz (heti 2 óra),vagy francia 

(heti 2 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Az általános informatikai képzési profil 

mellett specializáció lehetősége: LEGO-robot (NXT/Labview) programozás, műszaki rajz-
AUTOCAD, infokommunikációs eszközök alkalmazása. 

Írásbeli vizsga: van 
Az írásbeli vizsga ideje: 2015.01.17. szombat 10:00 
Információ az írásbeli vizsgáról: Központi írásbeli. 
Szóbeli meghallgatás: van 
A szóbeli meghallgatás helye: Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 4024 

Debrecen, Szent Anna u. 17. 
A szóbeli meghallgatás ideje: 2015.02.17. kedd 14:00 órától  
Pótfelvételi: 2015.02.20. péntek 
Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbeli részletes követelményét honlapunkon (www.szjg.hu) tesszük 

közzé. Általános műveltség, kreatív készségek vizsgálata. Hittani alapismeretek. 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Hozott pont+ központi írásbeli = 50 % 
+ szóbeli = 50% Hozott pontok esetén a pontokat az alábbi tárgyak jegyei alapján számoljuk: magyar 
nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika (vagy természetismeret) és idegen nyelv. A 7. év végi és a 
8. féléves jegyeket vesszük figyelembe!  

Kollégiumi elhelyezés: van 
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Kollégiumi címjegyzék 
 
Település neve: Debrecen 
Kollégium neve: Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
Cím: 4030 Debrecen, Varga u. 2 
Telefon: 52/349-849 
Kollégiumvezető: Pintér József 
Információk a kollégiumról: A 2005-ben felújított kollégiumi épületben 6/8 ágyas szobák 

találhatók. Modern vizesblokk, saját konyha, házias ételek szolgálják a diákok kényelmét. 
Rendszeres sportolási lehetőség, kirándulások, kulturális programok színesítik a diákéletet. 
A tanulmányi előmenetelt következetes napirend, tanulószoba és tanári segítség biztosítja. 
Az egyházi év ünnepeit együtt ünnepeljük, hitéleti nevelést adunk 

 
 

TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM 
OM azonosító: 031199 
Cím: 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. 
Telefon: 52/411-225 
Fax: 52/419-297 
E-mail: tag@tagdebr.sulinet.hu 
Honlap: www.tagdebr.sulinet.hu 
Igazgató neve: Fenyősné Kircs Amália 
Pályaválasztási felelős: Fenyősné Kircsi Amália, Bodó Tamás 
Általános információk az iskoláról: 

4 évfolyamos gimnáziumi, 5 évfolyamos nyelvi előkészítős gimnáziumi és Arany János 
Tehetséggondozó osztályokat indítunk. 
 
Gimnáziumi osztályok 
 
Haladó angol nyelvi előkészítő osztály (34 fő) 
idegen nyelv: angol nyelv 
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. Tagozatkód: 12. 

Írásbeli vizsga: van, központi anyanyelv és matematika (2015. január 17.)  
Szóbeli meghallgatás: Van, angol nyelvből (2015. február 19-20.) 
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) 
idegen nyelv: német nyelv 
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. Tagozatkód: 11. 

Írásbeli vizsga: van, központi anyanyelv és matematika (2015. január 17.) 
Szóbeli meghallgatás: van, német nyelvből (2015. február 19-20.) 

mailto:tag@tagdebr.sulinet.hu
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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) 
idegen nyelv: angol nyelv 
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: 15. 

Írásbeli vizsga: van, központi anyanyelv és matematika (2015. január 17.) 
Szóbeli meghallgatás: van, biológiából és kémiából (2015. február 19-20.) 
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) 
idegen nyelv: angol nyelv 
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 3 órában tanítjuk. Emelt szintű oktatás magyar nyelv és 
irodalomból, valamint történelemből 5 éven keresztül. Tagozatkód: 18. 

Írásbeli vizsga: van, központi anyanyelv és matematika (2015. január 17.) 
Szóbeli meghallgatás: van, magyar nyelv és irodalomból vagy történelemből (2015. február 19-

20.) 
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 (34 fő) 
idegen nyelv: angol nyelv 
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: 05. 
Írásbeli vizsga: van, központi anyanyelv és matematika (2015. január 17.) 
Szóbeli meghallgatás: van, biológiából és kémiából (2015. február 19-20.) 
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. 
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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 (34 fő) 
idegen nyelv: angol nyelv 
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. Tagozatkód: 06. 
Írásbeli vizsga: van, központi anyanyelv és matematika (2015. január 17.) 
Szóbeli meghallgatás: van, matematikából vagy fizikából (2015. február 19-20.) 
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-informatika tagozatos osztály (17 fő) 
idegen nyelv: angol nyelv 
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: 07. 
Írásbeli vizsga: van, központi anyanyelv és matematika (2015. január 17.) 
Szóbeli meghallgatás: van, matematikából (2015. február 19-20.) 
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-történelem tagozatos osztály (17 fő) 
idegen nyelv: angol nyelv 
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, történelemből és informatikából. Tagozatkód: 09. 
Írásbeli vizsga: van, központi anyanyelv és matematika (2015. január 17.) 
Szóbeli meghallgatás: van, matematikából vagy történelemből (2015. február 19-20.) 
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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Arany János Tehetséggondozó osztály (34 fő) 
idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
idegen nyelv: német nyelv, olasz nyelv, angol nyelv (választható) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 5 évfolyamos képzés, melybe 

minisztériumi pályázat útján lehet bekerülni. Tagozatkód: 10. 
Írásbeli vizsga: van, központi anyanyelv és matematika (2015. január 17.) 
Szóbeli meghallgatás: van (2015. február 19-20.) 
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. 
 
 

DERECSKE 
 

DERECSKEI I. RÁKÓCZI GYÖRGY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA 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, 
egy közel tízezres lakosú kisváros, járási központ egyetlen középiskolája. Az intézmény szakmai 
alapdokumentuma szerint: többcélú, közös igazgatású intézmény, összetett iskolaként van 
megjelenítve. Szakmailag és szervezetileg két önálló intézményegységből áll, a középiskolai és a 
kollégiumi intézményegységből. 

A tanulólétszám az elmúlt években dinamikusan nőtt. A jelentkezők arányát tekintve 
népszerű az iskola, különösen a rendvédelmi és a honvédelmi tagozatunk, mind a 
szakközépiskolai, mind a gimnáziumi formában. Ezekre a szakokra fizikális szintfelmérővel lehet 
bejutni, valamint a pontszámításnál a tanulmányi eredményt vesszük döntő módon figyelembe. A 
2013/2014-es tanévtől a honvédelmi képzés csak gimnáziumi osztályokban folytatható. 

Tanulóink a mindennapos testnevelés keretein belül hetente 2 órában úszásfoglalkozáson 
vesznek részt, valamint heti két speciális gyakorlatot is tartunk nekik (kung-fu és judo óra heti 
váltásban). A rendvédelmi-honvédelmi képzésben részt vevő tanulóknak a 10. évfolyam végén 
úszásvizsgát kell tenni. Lehetőséget biztosítunk a lövészet gyakorlására is. 

A rendvédelmi, honvédelmi osztályokban tanulók jelentős jogi alapképzést kapnak, mely 
felkészít a jogi tanulmányok folytatására. A szakmai tantárgyakat aktív és szolgálati nyugdíjban 
levő rendőrök tartják magas színvonalon. 
 
Gimnáziumi osztályok 
 
9.a osztály: 4 évfolyamos humán orientációjú osztály (17 fő) KÓD: 01 
idegen nyelv: angol nyelv és  
idegen nyelv: német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

mailto:iskola@rakoczi-derecske.sulinet.hu
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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. 
Diákjaink rendszeresen részt vesznek helyi, megyei és regionális szintű szavalóversenyeken, 
ahol mindig helyezést érnek el. A 2015/2016-os tanévben fél osztályt indítunk (egy 
osztályban a honvédelmi tagozattal). 

Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának 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. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs rá lehetőség 
 
9.a osztály: 4 évfolyamos honvédelmi orientációjú osztály (17 fő) KÓD: 02 
idegen nyelv: angol nyelv és  
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 9. évfolyamtól biztosítjuk a katonai alapismeretek oktatását. 

A négy év alatt a fiatalok megfelelő fizikai, önvédelmi (kung-fu, judo) felkészítésben részesülnek. 
A 12. évfolyam végére minden tanuló számára lehetővé válik a B kategóriás jogosítvány 
megszerzése. A 2015/2016-os tanévben fél osztályt indítunk (egy osztályban a humán 
tagozattal). 

Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának 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. 

A rendvédelmi, honvédelmi osztályokba jelentkezőket is a felvételi pontok alapján rangsoroljuk. 
Számukra a fentieken túl testkulturális képességeket is mérünk. A mérést sikeresen 
teljesítők nyerhetnek felvételt. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs rá lehetőség 
 
9.b osztály: 4 évfolyamos rendvédelmi orientációjú osztály (34 fő) KÓD: 03 
idegen nyelv: angol nyelv és  
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 

— fakultáció keretében — jogi, belügyi rendészeti alapismeretek átadása. 
A négy év alatt a fiatalok megfelelő fizikai, önvédelmi (kung-fu, judo) felkészítésben részesülnek. 

A 12. évfolyam végére minden tanuló számára lehetővé válik a B kategóriás jogosítvány 
megszerzése. Elsősorban rendészeti, jogi pályán felsőoktatás keretében továbbtanulók 
számára ajánljuk. 

Írásbeli vizsga: van / nincs 
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Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának 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. 

A rendvédelmi, honvédelmi osztályokba jelentkezőket is a felvételi pontok alapján rangsoroljuk. 
Számukra a fentieken túl testkulturális képességeket is mérünk. A mérést sikeresen 
teljesítők nyerhetnek felvételt. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs rá lehetőség 
 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
9.c és 9.d osztály: Rendészeti ágazat közszolgálati szakmacsoport (68 fő) KÓD: 11 
Idegen nyelv : angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Elsősorban azoknak ajánljuk a szakközépiskolai képzést, akik tanulmányaik befejezése után 

rendőri 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. Az érettségi vizsga letételéig minden tanuló számára lehetővé 
válik a B kategóriás jogosítvány megszerzése. Két osztályt indítunk a 2015/2016-os 
tanévben. 

Kötelező érettségi tárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, 
szakmai tárgy. Szabadon választható érettségi tárgy hatodik tantárgyként: fizika, kémia, 
biológia, informatika, földrajz. Akik szakmai tantárgyból tesznek érettségi vizsgát, a 
szakirányú továbbtanuláskor, a rendészeti szakközépiskolákban egy fél évvel kevesebb lesz 
számukra a képzési idő. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának 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. 

A rendvédelmi, honvédelmi osztályokba jelentkezőket is a felvételi pontok alapján rangsoroljuk. 
Számukra a fentieken túl testkulturális képességeket is mérünk. A mérést sikeresen 
teljesítők nyerhetnek felvételt. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs rá lehetőség 
 
 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Település neve: Derecske 
Kollégium neve: Lórántffy Zsuzsanna Kollégium 
Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 99. 
Telefon: 54/410-074 
Kollégiumvezető: Varga-Házi Anikó 
Információk a kollégiumról: 
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A kollégium 100 férőhelyes. Fiúkat és lányokat is tud fogadni. Az elhelyezésük külön szinten 
történik. A kollégiumban csak saját intézményünk tanulóit helyezzük el. A szobák 4-5 
ágyasak, jól felszereltek, egy részük külön mosdóhelyiséggel rendelkezik. A kollégium 
számítógépteremmel, internet-hozzáféréssel rendelkezik. A diákok számára több közösségi 
tér is rendelkezésre áll a szabadidő hasznos eltöltésére. Külön konditermünk van a fiúk ill. a 
lányok részére. 

Az iskolai felkészülést segítő foglalkozások mellett a Kollégiumi Nevelés Országos 
Alapprogramjában szereplő szabadidős foglalkozások teszik színessé a kollégiumi létet. 

Hagyományos kollégiumi rendezvényeinket a kollégiumi DÖK szervezi: elsős avató, vetélkedők, 
karácsonyi vacsora, Valentin-nap, farsang, kollégiumi ballagás. 

 
 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 
 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM 
OM azonosító: 031204 
Cím: 4220 Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 
Telefon: +3652229368 
Fax: +3652561165 
E-mail: big@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 
továbbtanulni vágyó diákokat. A megadott adatok tájékoztatásul szolgálnak, a részletesen leírt és 
követett eljárásunkat a gimnázium október 31-ig nyilvánosságra hozandó felvételi tájékoztatója 
tartalmazza. A tájékoztató az Oktatási Hivatal KIFIR portáljáról letölthető. 
 
Gimnáziumi osztályok 
 
9/Ny osztály (34 fő) – Nyelvi előkészítős idegen nyelvi tanulmányi terület 
angol idegen nyelv 
német idegen nyelv 
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 kiszámításának 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 

mailto:big@bighb.hu
http://www.bighb.hu/
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9/B osztály (34 fő) – Humán tanulmányi terület 
angol vagy német idegen nyelv 
német, francia, latin vagy orosz választható, illetve angol idegen nyelv  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt szintű oktatás magyar nyelv és 

irodalomból, valamint választás szerint emelt szintű/óraszámú történelemből vagy 
médiából és drámából 

Írásbeli vizsga: van  
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény kiszámításának 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 – Reál/műszaki tanulmányi terület (17 fő) 
angol vagy német idegen nyelv 
német, francia, latin vagy orosz választható, illetve angol idegen nyelv  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt szintű oktatás matematika, emelt 

óraszámú oktatás informatika, illetve fizika tantárgyakból 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény kiszámításának 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 (17 fő) – Reál/természettudományi tanulmányi terület 
angol vagy német idegen nyelv 
német, francia, latin vagy orosz választható, illetve angol idegen nyelv  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt szintű oktatás biológia és kémia 

tantárgyakból 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
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A felvételi eredmény kiszámításának 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 (30 fő) – Nyolc évfolyamos tanulmányi terület 
angol vagy német idegen nyelv 
német, francia, latin vagy orosz választható, illetve angol idegen nyelv,  
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 kiszámításának 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 
 
 
9/F osztály (34 fő) – Felnőttoktatás: esti munkarendű gimnázium tanulmányi terület 
angol idegen nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: digitális középiskolaként az érettségi 

felkészítés a személyes jelenlétet igénylő konzultációs órákon és digitális eszközökkel 
segített önálló felkészülés keretében történik vegyes (blended) rendszerben, kötelező 
érettségi tárgyakból osztályozó vizsgákkal. A képzés tandíjköteles. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
Kollégiumi elhelyezés: – 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: 
Mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés 
fejlődés zavarral küzdők integrált nevelés-oktatása. A mentességek és kedvezmények iránti igényt a felvételi 
jelentkezéskor kérjük jelezni a szakvélemény szerint! 
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DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, 
KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 
OM azonosító: 038512 
cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M.u. 5. 
Telefon:52/561-847 
Fax:52/561-848 
E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu  
Honlap: www.altisk-hb.sulinet.hu  
Igazgató:Tóthné Csiszár Éva 
Pályaválasztási felelős: Horváthné Orosz Henrietta 
 
Általános információk az iskoláról: 

Középsúlyos értelmi fogyatékkal élő tanulók fejlesztése folyik a fogyatékos tanulók iskolai 
oktatásának tantervi irányelve alapján elkészített helyi tanterv szerint. 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 
Készségfejlesztő speciális osztály 
Évfolyamok száma:    11.-12. évfolyam 
A beiskolázás speciális jellemzői:  A megyei szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői:  Középsúlyos értelmi fogyatékkal élő tanulók fejlesztése 
folyik a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve alapján elkészített helyi tanterv 
szerint. 
Induló osztályok száma:   1-1 
Felvehető tanulók száma:   12 – 12 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 
Előkészítő szakiskolai osztályok 
Évfolyamok száma:    9.-10. évfolyam 
A beiskolázás speciális jellemzői: A megyei szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján kollégiumi ellátással. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői:  Középsúlyos értelmi fogyatékkal élő tanulók fejlesztése 
folyik a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve alapján elkészített helyi tanterv 
szerint. 
Induló osztályok száma:   1 – 1  
Felvehető tanulók száma:   10 – 10 fő  
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
      
Kollégiumi címjegyzék 
 
Település neve: Hajdúböszörmény 
Kollégium neve: Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon 
Cím:4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 5.  
Telefon:52/561-847 
Kollégiumvezető: Jenetné Somossi Éva  
Információk a kollégiumról: az intézménybe felvételt nyert tanulók, írásbeli jelentkezése alapján 
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SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ 

ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
OM azonosító: 202 745 
Cím: 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós utca 3. 
Telefon: 06-52-561-046 
Fax: 06-52-561-047 
E-mail: hbmgi@hbmgi.hu 
Honlap: www.hbmgi.info 
Igazgató: Molnár Magdolna Ilona 
Pályaválasztási felelős: Daróczyné Szanics Mónika 
 
Általános információk az iskoláról:  

Az iskola fő profiljába tartozik a gépészet, az erdészet és a környezetvédelem, szakiskolai 
szinten a mezőgazdasági gépész, erdészeti szakmunkás, húsipari termékgyártó, 
dísznövénykertész, kertész szakmák magas színvonalú oktatása. A halmozottan hátrányos 
helyzetű diákoknak nyújt segítséget az iskoláztatásban és a kollégiumi elhelyezésben az 
intézményünkben nagy múlttal rendelkező Arany János Kollégiumi Program és az Arany János 
Kollégiumi Szakiskolai Program . Az alföldi régió mezőgazdasági jellegéből adódóan a tanulók 
nemcsak Hajdúböszörményből, Hajdú-Bihar megyéből, hanem a környező megyék településeiről 
is érkeznek. Két helyszínen modern kollégiumi ellátást tudunk biztosítani a vidéki tanulóinknak. 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Mezőgazdasági gépész…ágazat szakmacsoport  (68 fő) 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai eredmények    

(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia) alapján 20-20%-ban rangsorolunk 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Környezetvédelem-vízgazdálkodás…ágazat szakmacsoport  (34 fő) 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai eredmények 

(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia) alapján 20-20%-ban rangsorolunk 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Erdészet és vadgazdálkodás…ágazat szakmacsoport  (34 fő) 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai eredmények 

(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia) alapján 20-20%-ban rangsorolunk 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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Élelmiszeripar…ágazat szakmacsoport  (34 fő) 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai eredmények 

(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia) alapján 20-20%-ban rangsorolunk 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
5 évfolyamos Arany János Kollégiumi Program (AJKP) (26 fő) 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai eredmények 

(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia) alapján 20-20%-ban rangsorolunk 
Kollégiumi elhelyezés: van (kötelező)/nincs 
 
 
Szakiskolai osztályok 
 
3 szakképzési évfolyam (56 fő) 
Szakképesítés megnevezése: mezőgazdasági gépész 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, gépjármű vezetői engedély 
megszerzése kötelező 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai eredmények 

(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia) alapján 20-20%-ban rangsorolunk 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
3 szakképzési évfolyam (28 fő) 
Szakképesítés megnevezése: dísznövénykertész 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai eredmények    

(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia) alapján 20-20%-ban rangsorolunk 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
3 szakképzési évfolyam: (28 fő) 
Szakképesítés megnevezése: kertész 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
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A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai eredmények    
(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia) alapján 20-20%-ban rangsorolunk 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
3 szakképzési évfolyam (56 fő) 
Szakképesítés megnevezése: gazda 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, gépjármű vezetői engedély 
megszerzése kötelező 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai eredmények 

(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia) alapján 20-20%-ban rangsorolunk 
 
3 szakképzési évfolyam (40 fő) 
Szakképesítés megnevezése: mezőgazdasági gazdasszony, falusi vendéglátó 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai eredmények 

(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia) alapján 20-20%-ban rangsorolunk 
 
3 szakképzési évfolyam (28 fő) 
Szakképesítés megnevezése: erdészeti szakmunkás 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, gépjármű vezetői engedély 
megszerzése kötelező 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai eredmények 

(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia) alapján 20-20%-ban rangsorolunk 
 
3 szakképzési évfolyam (56 fő) 
Szakképesítés megnevezése: húsipari termékgyártó 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai eredmények    

(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia) alapján 20-20%-ban rangsorolunk 
 
3 szakképzési évfolyam (28 fő) 
Szakképesítés megnevezése: pék 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
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A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai eredmények    
(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia) alapján 20-20%-ban rangsorolunk 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása, a beiskolázás speciális jellemzői:  
Sajátos nevelési igényű tanulók felvételére csak szakiskolai képzésben, a KERTÉSZ (34 622 

02) szakképesítés esetén lehetséges. A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: A 20/2012. 
(VIII.31) EMMI rendelet 33.§ (3) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű, valamint a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében az alábbiakat 
szükséges alkalmazni: amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC.törvény 51§ (5) bekezdésében biztosított jogával,  

1. a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság 
véleményét,  

2. az igazgató a kérelemről döntését határozat formájában hozza meg, az igazgató 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 felmentésről.   
 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Település neve: Hajdúböszörmény 
Kollégium neve: Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 
Kollégium 
Cím: 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós utca 3. 
Telefon:06.52-371-062 
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 államilag elismert szakmunkás bizonyítványhoz segíti a tanulókat 

 
 

VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
OM azonosító: _031243 
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. 
Telefon: 0652/228615 
Fax: 0652/228615 
E-mail: vsfszki@veressf-hbosz.sulinet.hu 
Honlap: www.veressf-hbosz.sulinet.hu 
Igazgató neve: Rózsáné Ócsai Edit 
Pályaválasztási felelős: Simon Péter igazgatóhelyettes  
 
Általános információk az iskoláról:  

Iskolánk minden igénylő számára biztosítani tudja a menzai étkezést. Minden tanuló 
számára lehetőség nyílik az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) megszerzésére. A 
szakképzésbe történő belépés feltétele adott szakmára való egészségügyi alkalmasság igazolása. 
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, magyar irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv. A 
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tanulóink kollégiumi elhelyezése biztosított a Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
és Kollégiumba. 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás-turisztika szakmacsoport (12 fő) 
Idegen nyelv : Angol/Német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképzésbe történő belépés 

feltétele adott szakmára való egészségügyi alkalmasság igazolása. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának 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, magyar 
irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: egyéb pszichés fejlődés zavarral 

küzdők 
 
Kereskedelem ágazat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport (22 fő) 
Idegen nyelv: Angol/Német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképzésbe történő belépés 

feltétele adott szakmára való egészségügyi alkalmasság igazolása. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának 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, magyar 
irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: egyéb pszichés fejlődés zavarral 

küzdők 
 
Informatika ágazat Informatika szakmacsoport (12 fő) 
Idegen nyelv: Angol/Német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképzésbe történő belépés 

feltétele adott szakmára való egészségügyi alkalmasság igazolása. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának 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, magyar 
irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: egyéb pszichés fejlődés zavarral 

küzdők 
 
Szociális ágazat Szociális szolgáltatások szakmacsoport (22 fő) 
Idegen nyelv: Angol/Német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképzésbe történő belépés 

feltétele adott szakmára való egészségügyi alkalmasság igazolása. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
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A felvételi eredmény meghallgatásának 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, magyar 
irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: egyéb pszichés fejlődés zavarral 

küzdők 
 
 
Szakiskolai osztályok 
 
3 szakképzési évfolyam (22 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Szakács 
Idegen nyelv: Angol/Német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképzésbe történő belépés 

feltétele adott szakmára való egészségügyi alkalmasság igazolása. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának 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, magyar 
irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
3 szakképzési évfolyam (12  fő) 
Szakképesítés megnevezése: Pincér 
Idegen nyelv : Angol/Német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképzésbe történő belépés 

feltétele adott szakmára való egészségügyi alkalmasság igazolása. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának 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, magyar 
irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
3 szakképzési évfolyam (22 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Asztalos 
Idegen nyelv : Angol/Német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképzésbe történő belépés 

feltétele adott szakmára való egészségügyi alkalmasság igazolása. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának 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, magyar 
irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Kőműves és hidegburkoló 
Idegen nyelv : Angol/Német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképzésbe történő belépés 

feltétele adott szakmára való egészségügyi alkalmasság igazolása. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának 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, magyar 
irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
3 szakképzési évfolyam (22 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Eladó 
Idegen nyelv : Angol/Német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképzésbe történő belépés 

feltétele adott szakmára való egészségügyi alkalmasság igazolása. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának 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, magyar 
irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Női szabó 
Idegen nyelv : Angol/Német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképzésbe történő belépés 

feltétele adott szakmára való egészségügyi alkalmasság igazolása. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának 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, magyar 
irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Település neve: Hajdúböszörmény 
Kollégium neve: Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 3. 
Telefon: 06 52/561-046 
Kollégiumvezető: Kovács Attila 
Információk a kollégiumról: www.hbmgi.info 
 
 

http://www.hbmgi.info/
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HAJDÚDOROG 
 

SZENT BAZIL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, 
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
OM azonosító: 031238 
Cím: 4087 Hajdúdorog, Ady Endre utca 23-27.  
Telefon: 52/572-082, 52/232-003 
Fax: 52/572-083 
E-mail: gorogkat@freemail.hu 
Honlap: www.szentbazil.hu 
Igazgató: Debreczeni Csaba 
Pályaválasztási felelős: Bodogánné Veres Andrea, Kruppi Marietta Emese  
 
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. A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és 
módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának kiegyensúlyozott és egészséges 
fejlődésének segítése, keresztény szellemiségének fejlesztése, kibontakoztatása.   
 
Gimnáziumi osztályok 
 
4 évfolyamos 01 általános tantervű osztály (35 fő) 
1. idegen nyelv: angol, német 
2.idegen nyelv: angol, német, olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Emelt óraszámban (heti 5 óra) 

biztosítjuk az oktatást az első idegen nyelvből.  
Nyílt napok: 2014. október 17. (péntek) és 2014. december 13. (szombat)  
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 állapítjuk meg.  
Kollégiumi elhelyezés: van.  
 
4 évfolyamos 02 emelt biológia-kémia osztály ( 17 fő) 
idegen nyelv: angol, német 
idegen nyelv: angol, német, olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A képzést elsősorban a 

természettudományok iránt érdeklődőknek ajánljuk. 9 évfolyamon heti 4 kémia, 10. 
évfolyamon heti 4 kémia és 2 biológia, 11-12 évfolyamokon heti 2 kémia és 6 biológia óra 
keretében történik a tantárgy oktatása. Lehetőséget biztosítunk az 1. idegen nyelv magasabb 
óraszámú tanulására is.  

Nyílt napok: 2014. október 17. (péntek) és 2014. december 13. (szombat)  
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 állapítjuk meg.  
Kollégiumi elhelyezés: van.  
 

mailto:gorogkat@freemail.hu
http://www.szentbazil.hu/
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4 évfolyamos 03 emelt informatika 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.  

Nyílt napok: 2014. október 17. (péntek) és 2014. december 13. (szombat)  
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 állapítjuk meg.  
Kollégiumi elhelyezés: van.  
 
6 évfolyamos 06 gimnáziumi osztály (25 fő) 
idegen nyelv: angol, német 
idegen nyelv: angol, német, olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Emelt óraszámban biztosítjuk az első 

idegen nyelv tanulását.  A második idegen nyelvet a 9. évfolyamon kezdik tanulni a diákok.  
Nyílt napok: 2014. október 17. (péntek) és 2014. december 13. (szombat)  
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A felvételi eredményt az 5. év végi 

és a 6. félévi tanulmányi eredmények alapján állapítjuk meg.  
Kollégiumi elhelyezés: van.  
 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
4 évfolyamos 11 mezőgazdasági és 12 vendéglátás-turisztika szakmacsoport (35 fő)   
Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési időről az iskola ad információt. 
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.  

Nyílt napok: 2014. október 17. (péntek) és 2014. december 13. (szombat)  
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.  
Kollégiumi elhelyezés: van  
 
Iskolánkba jelentkező tanulók számára szóbeli elbeszélgetést tartunk: 2015. február 18-19-20. 

napokon, amely előzetes telefonos egyeztetés alapján történik.  
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HAJDÚHADHÁZ 
 

SZILÁGYI DÁNIEL GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA, 
SZAKISKOLA 
OM azonosító: 031218 
Cím:  4242 Hajdúhadház Bocskai tér 6. 
Telefon:  06( 52) 583-009 
Fax: 06 (52) 583-009/6 
E-mail: fjtl@freemail.hu 
Honlap: www.kozgazd-hhaz.sulinet.hu 
Igazgató neve: Fekete Júlia 
Pályaválasztási felelős: Simonné Szabó Anikó 
 
Általános információk az iskoláról: 

Az intézményünkbe jelentkezőknek felvételi vizsga nincs, a felvétel az általános iskolai 
eredmények alapján történik. 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Közgazdasági ágazat  Közgazdasági  szakmacsoport  (34 fő) 
Idegen nyelv : Angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmény alapján 

történik a felvétel 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
 
Szakiskolai osztályok 
 
Szakképesítés megnevezése: Kőműves és hidegburkoló 24 fő 
Idegen nyelv : angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Orvosi alkalmassági vizsga szükséges 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló 24 fő 
Idegen nyelv : angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Várhatóan a 2015-2016-os tanévben is indul a HÍD I osztály. 
 
 

mailto:fjtl@freemail.hu
http://www.kozgazd-hhaz.sulinet.hu/
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HAJDÚNÁNÁS 
 

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÉS SZAKISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM 
OM azonosító: 031209 
Cím: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. 
Telefon: 52/570-694 
Fax: 52/570-694 
E-mail: kcssgsz@korosi-hnanas.sulinet.hu 
Honlap: www.korosi-hnanas.sulinet.hu 
Igazgató: Pappné Fülöp Ildikó 
Pályaválasztási felelős: Bakó Sándor szakképzési igazgatóhelyettes 
 
Általános információk az iskoláról:  

Az intézmény két telephelyen működik. A székhelyen (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29.) 
a gimnáziumi és a szakközépiskolai tanulók oktatása, míg a 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11. alatti 
(Csiha Győző) telephelyen a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók képzése folyik.  
 
Gimnáziumi osztályok 
 
031209/10 Négy évfolyamos emelt szintű angol nyelvi osztály (18 fő) 
1. idegen nyelv: angol nyelv 
2.idegen nyelv: német nyelv vagy orosz nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 alapdokumentum szerint: -- 
 
031209/11 Négy évfolyamos emelt szintű német nyelvi osztály (12 fő) 
idegen nyelv: német nyelv 
idegen nyelv: angol nyelv vagy orosz nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 alapdokumentum szerint: -- 
 
031209/12 Négy évfolyamos általános tantervű osztály (28 fő) 
idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv vagy orosz nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 

mailto:kcssgsz@korosi-hnanas.sulinet.hu
http://www.korosi-hnanas.sulinet.hu/
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Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: -- 
 
031209/13 Hat évfolyamos gimnáziumi osztály - emelt szintű matematika, biológia oktatása 

(26 fő) 
idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv vagy orosz nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 alapdokumentum szerint: -- 
 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
031209/20 Informatika szakmacsoport (12 fő) 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv vagy orosz nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 alapdokumentum szerint: -- 
 
031209/21 Gépészet szakmacsoport (22 fő) 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv vagy orosz nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 alapdokumentum szerint: -- 
 
031209/22 Közgazdaság szakmacsoport (12 fő) 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv vagy orosz nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 alapdokumentum szerint: -- 
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031209/23 Szociális szolgáltatások szakmacsoport (22 fő) 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv vagy orosz nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 alapdokumentum szerint: -- 
 
031209/24 Közlekedés szakmacsoport (12 fő) 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv vagy orosz nyelv  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 alapdokumentum szerint: -- 
 
031209/25 Vendéglátás-turisztika szakmacsoport (22 fő) 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv vagy orosz nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 alapdokumentum szerint: -- 
 
 
Szakiskolai osztályok  
 
3 éves képzések (9. évfolyamtól) 
 
031209/30 Asztalos (12 fő) 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 alapdokumentum szerint: értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők 
 
031209/31 Kőműves és hidegburkoló (12 fő) 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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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 alapdokumentum szerint: értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők 
 
031209/32 Festő, mázoló és tapétázó (12 fő) 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 alapdokumentum szerint: értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők 
 
031209/33 Gépi forgácsoló (12 fő) 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 alapdokumentum szerint: értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők 
 
031209/34 Épület- és szerkezetlakatos (12 fő) 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 alapdokumentum szerint: értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők 
 
031209/35 Eladó (12 fő) 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 
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Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők 
 
 
Szakiskolai osztályok - 2 éves képzések (10. évfolyamra épülő) 
- Hegesztő (12 fő) 
- Festő, mázoló és tapétázó (12 fő) 
- Szociális gondozó és ápoló (12 fő) 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: -- 
 
 
Érettségire épülő 2 éves szakképzések  
- Gépgyártástechnológiai technikus (14 fő) 
- Informatikai rendszergazda (12 fő) 
- Vállalkozási és bérügyintéző (10 fő) 
- Turisztikai szervező, értékesítő (1 éves képzés, 10 fő) 
- Rehabilitációs nevelő és segítő (12 fő) 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint:-- 
 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Település neve: Hajdúnánás 
Kollégium neve: Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium,Szakközépiskola, és Szakiskola és Kollégium 
Cím: 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/A 
Telefon: 52/382-224;  
Kollégiumvezető: Csorvásiné Kapusi Alíz 
Információk a kollégiumról:  
A felújított, 36 férőhelyes, családias hangulatú kollégiumunkban 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 
 

HAJDÚSZOBOSZLÓI BOCSKAI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
OM azonosító: 031253 
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 25. 
Telefon: 06/52/557 230 
Fax: 06/52/361 074 
E-mail: bocskai@bocskai-hszob.sulinet.hu 
Honlap: www.bocskai-hszob.sulinet.hu 
Igazgató neve: Szilágyi Lajos 
Pályaválasztási felelős: Harsányi István 
 
Általános információk az iskoláról:  

Iskolánk a város és vonzáskörzetének, valamint a megye általános iskolát végzett tanulói 
számára folytat oktató-nevelő munkát a 9-12. szakközépiskolai évfolyamain, illetve a 9-11. 
évfolyamokon szakképzést.  
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Kódszám: 11 Vendéglátás-turisztika szakmacsoport, vendéglátóipar ágazat (24 fő) 
Idegen nyelv: angol, vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 és BTM tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
Kódszám: 12 Vendéglátás-turisztika szakmacsoport, turisztika ágazat (12 fő) 
Idegen nyelv: angol, vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 és BTM tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
 
Szakiskolai osztályok 
 
Kódszám: 21 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Asztalos 
Idegen nyelv: angol, vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 és BTM tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 

mailto:bocskai@bocskai-hszob.sulinet.hu
http://www.bocskai-hszob.sulinet.hu/
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Kódszám: 22 3 szakképzési évfolyam (24 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Eladó 
Idegen nyelv: angol, vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 és BTM tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
Kódszám: 23 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Cukrász 
Idegen nyelv: angol, vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 és BTM tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
 
Kódszám: 24 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Pincér 
Idegen nyelv: angol, vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 és BTM  tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
 
Kódszám: 25 3 szakképzési évfolyam (24 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Szakács 
Idegen nyelv: angol, vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
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 és BTM tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
 
Kódszám: 26 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Ipari gépész 
Idegen nyelv: angol, vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
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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 és BTM tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nincs 
 
 

HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 
OM azonosító: 031205 
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44. 
Telefon: 06 52 557510 
Fax: 06 52 557511 
E-mail: iskola@hogyes.hu 
Honlap: www.hogyes.hu 
Igazgató neve: Sárkányné Kertész Éva 
Pályaválasztási felelős: Balla Éva 
 
Általános információk az iskoláról:  

Képzéseink fajtái:  
négy évfolyamos általános gimnáziumi képzés,  
négy évfolyamos gimnáziumi képzés reál orientációval (emelt óraszámú biológia, kémia),  
négy évfolyamos gimnáziumi képzés műszaki-informatikai orientációval (emelt óraszámú 

informatika, matematika, fizika);  
nyelvi előkészítős öt évfolyamos gimnáziumi képzés, 
hat évfolyamos gimnáziumi képzés (matematika és angol tagozat). 

 
Gimnáziumi osztályok 
 
Négy évfolyamos 
2 osztály (68 fő) 
idegen nyelv: angol vagy német, mint első idegen nyelv 
idegen nyelv: angol vagy német vagy francia vagy orosz, mint második idegen nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: négy évfolyamos általános gimnáziumi 

képzés, vagy négy évfolyamos gimnáziumi képzés reál orientációval, vagy négy évfolyamos 
gimnáziumi képzés műszaki-informatikai orientációval. 

Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredményekből 

számított pontok, és az írásbeli súlyozott pontszáma 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint:nem 
 
Öt évfolyamos 
1 osztály (34 fő) 
idegen nyelv: angol, mint első idegen nyelv 
idegen nyelv: német, mint második idegen nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: öt évfolyamos gimnáziumi képzés emelt 

nyelvi óraszámmal, nyelvi előkészítő évfolyammal 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredményekből 

számított pontok, és az írásbeli súlyozott pontszáma 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nem 

mailto:iskola@hogyes.hu
http://www.hogyes.hu/
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Hat évfolyamos 
1 osztály (34 fő) 
idegen nyelv: angol, mint első idegen nyelv 
idegen nyelv: német, mint második idegen nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: hat évfolyamos gimnáziumi képzés, 

tehetséggondozás, matematika vagy angol tagozat. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredményekből 

számított pontok, és az írásbeli súlyozott pontszáma 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: nem 
 
 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Település neve: Hajdúszoboszló 
Kollégium neve: Szép Ernő Középiskolai Kollégium 
OM azonosító: 040578 
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 15. 
Telefon: 06 52 557941 
Igazgató: dr Daróczi Ágnes 
Honlap: www.szepe-hszob.sulinet.hu 
 
 

HAJDÚSZOBOSZLÓI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 
OM azonosító:031228 
Cím:4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 17. 
Telefon:(52) 362-925 
Fax: (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:  

Intézményünk évtizedek óta folytat magas színvonalú közgazdasági szakmacsoportos 
képzést. Új irányunk a tradicionális közgazdasági képzés mellett az informatikai szakmacsoportos 
képzés, melynek színvonalas oktatásában olyan partnerek állnak mellettünk, mint IT Services, és 
a National Instruments. Hiszünk abban, hogy az innovatív nagyvállalatokkal együttműködve 
olyan szakembereket képezhetünk, akik megállják a helyüket a munka világában.  
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Közgazdasági ágazat Közgazdasági szakmacsoport   (34 fő) ( 01. kód) 
Idegen nyelv : angol vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  Szakmai érettségi után 1 év alatt 

iskolánkban Pénzügyi-számviteli ügyintézői szakképesítés szerezhető (OKJ 54 344 01), de a 
nálunk megszerzett szakmai érettségi feljogosítja a fiatalt arra, hogy egy év alatt bárhol a 
következő OKJ-s szakképesítésekre szert tegyen: nonprofit menedzser, pénzügyi 
termékértékesítő, vállalkozási és bérügyintéző, vám- jövedéki és termékdíj ügyintéző. 

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

mailto:kghsz@kghsz.hu
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A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorolása a 
hozott pontok alapján történik. A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi irodalom, nyelvtan, 
matematika, idegen nyelv, történelem, fizika tantárgyak osztályzata, maximum 60 pont. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: SNI- mozgásszervi, érzékszervi 

fogyatékos 
 
 
Informatikai ágazat, Informatikai szakmacsoport  (34 fő) (02. kód) 
Idegen nyelv : angol vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Szakmai érettségi után 1 év alatt 

iskolánkban Gazdasági informatikus szakképesítés szerezhető (OKJ 54 481 02), de a 
nálunk megszerzett szakmai érettségi feljogosítja a fiatalt arra, hogy egy év alatt bárhol a 
következő OKJ-s szakképesítésekre szert tegyen: szoftverfejlesztő, CAD-CAM 
informatikus, informatikai rendszergazda, műszaki informatikus, IT mentor. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorolása a 

hozott pontok alapján történik. A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi irodalom, nyelvtan, 
matematika, idegen nyelv, történelem, fizika tantárgyak osztályzata, maximum 60 pont. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: SNI- mozgásszervi, érzékszervi 

fogyatékos 
 
 

NYÍRADONY 
 

NYÍRADONYI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
OM azonosító: 038271 
4254 Nyíradony, Jókai u. 2. 
Telefon/Fax:52/203-099; 52/203-024 
E-mail: iroda@kolcsey-nyadony.sulinet.hu 
Honlap: www.kolcsey-nyiradony.sulinet.hu 
Igazgató: Groholyné Bíró Zsuzsanna 
Pályaválasztási felelősök: Berekszászi Natália igh. és Beke Dénes igh. 
 
Általános információk az iskoláról:  

Az intézményben 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. Lehetőség van 
kedvezményesen jogosítvány megszerzésére. 
 
Gimnáziumi osztály 
 
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 
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A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Hozott pontszámok alapján (a 7. 
osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és 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 
 
Kollégiumi jegyzék 
Az intézmény által fenntartott kollégium 
- címe: 4254 Nyíradony, Jókai u. 2. 
- telefonszáma: 52/203-024 
- igazgatója/vezetője: Groholyné Bíró Zsuzsanna igazgató 
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. 

 
 

NÁDUDVAR 
 

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM  
OM azonosító: 038276 
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: Benő-Nagy Réka 
 
Általános információk az iskoláról:  

Iskolánk lehetőséget nyújt a népi kultúrában való elmélyülésre. A szakmai ismeretek 
mellett népzenét, néptáncot, néprajzot és művészettörténetet is tanulnak a diákok. Nádudvaron 
1992 óta működő iskolánk jelentős térségi szerepet tölt be. Szakmai képzésünk országosan is 
kiemelkedő a hagyományos kézműves szakmák iskolarendszerű oktatásában. Szakmai sikereink 
eredményeként nyolc alkalommal kaptuk meg a legeredményesebben pályázó közösségnek ítélt 
minisztériumi elismerést, az 1995 óta kétévente megrendezett Országos Ifjúsági Kézműves 
pályázaton.   

Az Ipartestületek Országos Szövetsége „Kiemelkedően eredményes és példaértékű 
tevékenysége elismeréséül az Ifjú Kézművesek díját” adományozta 2009-ben a szövő műhelynek. 
Huszonkét év alatt az iskola növendékei közül tizennyolcan érdemelték ki a Népművészet Ifjú 
Mestere címet, 4 – en kaptak Príma Junior díjat, és négyen lettek népi iparművészek. A kimagasló 
szakmai munka köszönhető az itt oktató kézműveseknek, kik országosan is elismert alkotó 
szakemberek. Szakmai képzésünk a 2013/2014-es tanévtől 3 éves. 
 
Szakiskolai osztályok 
 
3 szakképzési évfolyam (84 fő)  
Szakképesítés megnevezése  
(150/2012 (VII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete): 
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Szakképesítés megnevezése: 
Népi kézműves, faműves, fajáték-készítő szakmairány  12 fő 
Népi kézműves, fazekas szakmairány  12 fő 
Népi kézműves, kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány 12 fő 
Népi kézműves, nemezkészítő szakmairány  12 fő 
Népi kézműves, népi bőrműves szakmairány 12 fő 
Népi kézműves, szőnyegszövő szakmairány 6 fő 
Népi kézműves, takács szakmairány  6 fő  
Számítógép-szerelő, karbantartó 12 fő 
 
Idegen nyelv : angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának 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, amellyel betekintést 
nyerhetnek a hozzánk jelentkezők a szakmai oktatásunk rendszerébe. Motivációs nap 
várható ideje: 2015. március 5.  
Iskolai nyílt nap: 2014. november 5, ezt követően bejelentkezéssel minden szerdán 9-15 óra 
között.  

Hozott osztályzatok és a meghallgatás során tapasztalt motiváció eredménye alapján helyben 
kialakított pontszámítás szerint. A pontszámításnál előtérbe kerül a magyar, történelem, 
rajz, technika, matematika. 

 
Pályaalkalmassági követelmények szükségesek: A képzésre jelentkező tanulónak olyan – orvosok 

által meghatározott egészségügyi – feltételeknek kell megfelelniük, amelyek a képzésben 
való részvételt, valamint a szakképesítés megszerzését követően a folyamatos 
munkavégzést lehetővé teszik. Erről szóló igazolást a felvételi eljárás lefolytatásához be kell 
nyújtani. A követelmények a Nemzeti Szakképzési Intézet iránymutatása szerint az 
intézmény honlapján elérhetők. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Integrált keretek között az Intézmény alapító okiratában 

foglaltak szerint.   
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Település neve: Nádudvar 
Kollégium neve: Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium  
Cím: 4181, Nádudvar fő út 143. 
Telefon: 06-54-480-438 
Kollégiumvezető: Dr. Takácsné Baranyai Etelka 
Információk a kollégiumról:  
Új, 50 fős, kétszintes épületben, fürdőszobás, 4 ágyas szobában lakhatnak a diákok, akik ezek 
mellett még a könyvtár, a konditerem, a Tv szoba és internetszoba nyújtotta előnyöket is 
élvezhetik. 
 
 



 123 

POLGÁR 
 

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
OM azonosító: 200926 
Cím: 4090 Polgár, Kiss Ernő út 10. 
Telefon:06-52-391-544 
Fax:06-52-391-544 
E-mail: jagszi@jagszi.sulinet.hu 
Honlap: www.jagszi.sulinet.hu 
Igazgató neve: dr. Kövérné Karászi Anikó mb. 
Pályaválasztási felelős: Bűdi Miklósné, Kovácsné Vámosi Mária 
 
Általános információk az iskoláról:  

Színes képzési rend mellett a humánus magatartás, a jó tanár-diák viszony, a hangulatos 
diákélet és a közösségi programok jellemzik. 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. 
 
Gimnáziumi osztályok 
 
Általános tantervű osztály (30 fő) 
idegen nyelv: angol 
idegen nyelv: német vagy orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:  
Általános iskola 5-6-7. év végi és a 8. osztály félévi eredményei alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: egyéb pszichés fejlődési zavarral, 

érzékszervi fogyatékossággal valamint autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók 
integrált iskolai nevelése-oktatása szakértői vélemény alapján 

 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
Informatika ágazat szakmacsoport  (24 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:  
Általános iskola 5-6-7. év végi és a 8. osztály félévi eredményei alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: egyéb pszichés fejlődési zavarral, 

érzékszervi fogyatékossággal valamint autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók 
integrált iskolai nevelése-oktatása szakértői vélemény alapján 

 
 
Kereskedelem ágazat szakmacsoport  (12 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
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Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:  
Általános iskola 5-6-7. év végi és a 8. osztály félévi eredményei alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: egyéb pszichés fejlődési zavarral, 

érzékszervi fogyatékossággal valamint autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók 
integrált iskolai nevelése-oktatása szakértői vélemény alapján 

 
 
Szakiskolai osztályok 
 
3 szakképzési évfolyam (24 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Eladó 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:  
Általános iskola 5-6-7. év végi és a 8. osztály félévi eredményei alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral, enyhe értelmi fogyatékossággal 
küzdő sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése-oktatása szakértői vélemény alapján 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Szakács 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:  
Általános iskola 5-6-7. év végi és a 8. osztály félévi eredményei alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral, enyhe értelmi fogyatékossággal 

küzdő sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése-oktatása szakértői vélemény alapján 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Pincér 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:  
Általános iskola 5-6-7. év végi és a 8. osztály félévi eredményei alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral, enyhe értelmi 

fogyatékossággal küzdő sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése-oktatása 
szakértői vélemény alapján 
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PÜSPÖKLADÁNY 
 

KARACS FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
OM azonosító: 031210 
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: Petőné Papp Margit 
Pályaválasztási felelős: Petőné Papp Margit 
 
Általános információk az iskoláról:  

A többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény a 65. tanévét kezdi 2015. 
szeptember 1-jén. Sokféle továbbtanulási lehetőséget ajánl mindegyik (gimnázium, szakképzés: 
szakközépiskola, szakiskola) képzési típusban.  Azon tanulók jelentkezését várjuk, akik számára a 
tanulás, a munka, a tudás érték, szívesen lennének hagyományokat őrző, megújulásra képes 
iskolánk diákjai.   
 
Gimnáziumi osztályok 
 
6 évfolyamos osztály (28fő) 1 osztály 
angol vagy német idegen nyelv 
9. évfolyamtól a második idegen nyelv: német, angol, francia, olasz, orosz, latin 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: felsőfokú továbbtanulásra készülnek, 

indítunk emelt óraszámú (heti +2) csoportot matematikából, ill. idegen nyelvből. A 
matematikát és az idegen nyelvet alaptantervű csoportban tanulók 7. és 8. évfolyamon 
latint, mint klasszikus műveltségi tárgyat tanulják. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: jó tanulmányi előmenetel (min. 

4,00) 
Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
 
4 évfolyamos általános tantervű (28 fő) 1 osztály 
angol vagy német idegen nyelv 
 a második idegen nyelv: német, angol, francia, olasz, orosz, latin 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: elsősorban azoknak a tanulóknak 

ajánljuk, akik jó tanulmányi előmenetelűek (min. 3,75) és felsőfokú továbbtanulásra 
készülnek. 

Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás. nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 50%-ban a hozott eredmény, a 

másik 50%-ban a központi írásbeli felvételi eredményét vesszük figyelembe, azonos 
arányban a magyar nyelvi és a matematikai teljesítményt. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
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4 évfolyamos emelt szintű matematika (16 fő) 0,5 osztály 
angol vagy német idegen nyelv 
 a második idegen nyelv: német, angol, francia, olasz, orosz, latin 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: felsőfokú továbbtanulásra készülnek 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás. nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 50%-ban a hozott eredmény, a 

másik 50%-on belül 70%-ban a matematikai, 30%-ban a magyar nyelvi dolgozat 
eredményét vesszük figyelembe.  

Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
 
4 évfolyamos emelt szintű angol (16 fő) 0,5 osztály 
angol  
 a második idegen nyelv: német, francia, olasz, orosz, latin 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: felsőfokú továbbtanulásra készülnek, 

alapfokú és felsőfokú nyelvvizsgára készít. 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás. nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 50%-ban a hozott eredmény, a 

másik 50%-on belül 30%-ban a matematikai, 70%-ban a magyar nyelvi dolgozat 
eredményét vesszük figyelembe.  

Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
 
4 évfolyamos belügyi rendészet (24 fő) 0,7 osztály 
angol vagy német idegen nyelv 
 a második idegen nyelv: német, angol, francia, olasz, orosz, latin 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A jelentkezési lappal együtt az orvosi 

alkalmassági igazolás beadása is szükséges, felsőfokú továbbtanulásra készülnek 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás. nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 50%-ban a hozott eredmény, a 

másik 50%-on belül 30%-ban a központi írásbeli, 70% a fizikai képességszint eredménye.  
Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
 
4 évfolyamos köznevelési típusú sportiskola (10 fő) 0,3 osztály 
angol vagy német idegen nyelv 
 a második idegen nyelv: német, angol, francia, olasz, orosz, latin 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:A jelentkezési lappal együtt az orvosi 

alkalmassági igazolás beadása is szükséges,  felsőfokú továbbtanulásra készülnek 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás. nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 50%-ban a hozott eredmény, a 

másik 50%-on belül 30%-ban a központi írásbeli, 70% a fizikai képességszint eredménye.  
Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
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Arany János Kollégiumi program, 1 éves, (30 fő) 1 osztály 
angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: nehéz körülmények között élőknek 

ajánljuk, 5 éves program, az első év után érettségit adó képzésben folytatják 
tanulmányaikat. Kollégiumi tagság kötelező. 

 Írásbeli vizsga: pályázni kell 
Szóbeli meghallgatás. van, elbeszélgetés 
Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
szociális ágazat/szociális szolgáltatások szakmacsoport  (22 fő) 
gépész ágazat/ipari gépész, mezőgazdasági gépész szakmacsoport (12-12 fő) 
környezetvédelem – vízgazdálkodás ágazat/ környezetvédelem – vízgazdálkodás szakmacsoport 

(12 fő) 
informatika ágazat/ informatika szakmacsoport (22 fő) 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakközépiskolai képzést sikeresen 

elvégző, érettségizett diákok bármely felsőfokú intézménybe jelentkezhetnek, ill. 
folytathatják tanulmányaikat akár az iskolánk nappali tagozatának 13. évfolyamán is – 
terveink szerint – szociális szakgondozó, informatikai rendszergazda, környezetvédelmi 
technikus, autószerelő, mezőgazdasági gépésztechnikus képzésben. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A szakközépiskolánkba 

jelentkezők felvételi rangsorát a hozott eredmények – a 7. osztály év végi és a 8. osztály 
félévi átlagai, az AJKP-ban tanulóknál az előkészítő év osztályzatai alapján, a 
készségtárgyak (rajz, ének, testnevelés, technika) nélkül – állapítjuk meg. A rangsorba 
vételhez legalább 3,50 szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
 
 
Szakiskolai osztályok 
 
3 éves szakképzési évfolyam    
Gépészet ágazat/Gépészet szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények – a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi átlagai alapján állapítjuk meg. A 
felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
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3 éves szakképzési évfolyam    
Gépészet ágazat/Gépészet szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Ipari gépész 
Idegen nyelv : angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények – a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi átlagai alapján állapítjuk meg. A 
felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
3 éves szakképzési évfolyam    
Mezőgazdasági gépész ágazat/Mezőgazdaság szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépész 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények – a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi átlagai alapján állapítjuk meg. A 
felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
3 éves szakképzési évfolyam    
Szociális ágazat/Szociális szolgáltatások szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények – a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi átlagai alapján állapítjuk meg. A 
felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
3 éves szakképzési évfolyam    
Faipar ágazat/Faipar szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Asztalos 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
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A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 
eredmények – a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi átlagai alapján állapítjuk meg. A 
felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
3 éves szakképzési évfolyam     
Építőipar ágazat/Építészet szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények – a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi átlagai alapján állapítjuk meg. A 
felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
3 éves szakképzési évfolyam    
Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat/Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport (12 

fő) 
Szakképesítés megnevezése: Víz-és csatornaműkezelő 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények – a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi átlagai alapján állapítjuk meg. A 
felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
3 éves szakképzési évfolyam    
Építőipar ágazat/Építészet szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Kőműves és hidegburkoló 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények – a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi átlagai alapján állapítjuk meg. A 
felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
3 éves szakképzési évfolyam   
Kereskedelem ágazat/Eladó szakmacsoport (24 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Eladó 
Idegen nyelv: angol vagy német 
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Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés tanulószerződés 
alapján gazdálkodó szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények – a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi átlagai alapján állapítjuk meg. A 
felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
3 éves szakképzési évfolyam   
Mezőgazdaság ágazat/Mezőgazdaság szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Állattartó szakmunkás 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés tanulószerződés 

alapján gazdálkodó szervezeteknél folyik. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények – a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi átlagai alapján állapítjuk meg. A 
felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
 
Érettségire épülő szakmai képzéseink: 
 
2 éves szakképzési évfolyam   
Gépészet ágazat/Gépészet szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények alapján állapítjuk meg. A felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása 
is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
2 éves szakképzési évfolyam   
Gépészet ágazat/Gépészet szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények alapján állapítjuk meg. A felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása 
is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
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2 éves szakképzési évfolyam   
Mezőgazdasági  gépész ágazat/Mezőgazdaság szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépész 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények alapján állapítjuk meg. A felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása 
is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
2 éves szakképzési évfolyam   
Faipar ágazat/Faipar szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Asztalos 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények alapján állapítjuk meg. A felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása 
is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
Érettségire épülő technikus képzéseink: 
 
2 éves szakképzési évfolyam   
Szociális ágazat/Szociális szolgáltatások szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Szociális szakgondozó 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés tanulószerződés 

alapján gazdálkodó szervezeteknél folyik. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények alapján állapítjuk meg. A felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása 
is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
 
2 éves szakképzési évfolyam   
Közlekedésgépész ágazat/Közlekedés szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Autószerelő 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények alapján állapítjuk meg. A felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása 
is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  



 132 

 
2 éves szakképzési évfolyam   
Mezőgazdasági gépész ágazat/Mezőgazdaság szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépésztechnikus 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények alapján állapítjuk meg. A felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása 
is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
2 éves szakképzési évfolyam   
Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat/ Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport 

(12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Környezetvédelmi technikus 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények alapján állapítjuk meg. A felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása 
is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
2 éves szakképzési évfolyam   
Informatika ágazat/ Informatika szakmacsoport (12 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszergazda 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A gyakorlati képzés az intézmény 

korszerűen felszerelt tanműhelyében, illetve – tanulószerződés alapján – gazdálkodó 
szervezeteknél folyik. 

Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A jelentkezők rangsorát a hozott 

eredmények alapján állapítjuk meg. A felvételhez egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása 
is szükséges. 

Kollégiumi elhelyezés: van  
 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Település neve: Püspökladány 
Kollégium neve: Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
Cím: 4150 Püspökladány, Hősök tere 2. 
Telefon: 06/54 451-187 
Kollégiumvezető: Csendes Julianna 
Információk a kollégiumról: A 120 férőhelyes kollégium a város központjában, zöldövezeti 

környezetben helyezkedik el egy szépen felújított, patinás épületben. A tanulás, pihenés 
mellett asztalitenisz, biliárd, sakk, tornaszoba, kondicionáló terem is biztosítja a 
kikapcsolódást. Az AJKP 5 éves program keretében lehetőséget nyújt a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. 
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BÉKÉS MEGYE 
 

BÉKÉSCSABA 
 

BÉKÉSCSABAI VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
OM azonosító: 028408 
Cím: 5600 Békéscsaba, Deák utca 6. 
Telefon: 66/321-145 
Fax: 66/323-737 
E-mail: vizmu@vizmu.net 
Honlap: www.vizmu.net 
Igazgató: Török Árpád 
Pályaválasztási felelős: Schnider György 
 
Általános információk az iskoláról:  

Intézményünk az európai uniós követelményeknek is megfelelő rendkívül korszerű 
műszerekkel és eszközökkel felszerelt tantermekkel, tanműhelyekkel rendelkezik, ahol barátságos 
légkör és jól felkészült szakemberek fogadják a diákokat. Az iskola hatékony továbbtanulást 
segítő programjának köszönhetően a diákok nagy számban jutnak be az egyetemek, főiskolák 
legjobb helyeire. A magas felvételi pontszámot a végzősök a sok sikeres nyelvvizsga, emelt szintű 
érettségi, általános és szakmai tudásuk révén érik el. Az ország minden részéből ide érkező 
fiatalok az iskola barátságos kollégiumában laknak. A végzettek mérnökként, technikusként 
elhelyezkedve a szakma keresett, megbecsült szakemberei. 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 
01 kód Építőipar ágazat (magasépítő technikus, mélyépítő technikus) -48 fő 
02 kód Közlekedésépítő ágazat (útépítő és fenntartó technikus, vasútépítő és fenntartó 

technikus) -20 fő 
03 kód Bányászat ágazat (fluidumkitermelő (geológiai) technikus) -17 fő 
04 kód Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat (vízügyi technikus, környezetvédelmi 

technikus) -34 fő 
05 kód Földmérés ágazat (földmérő és térinformatikai technikus) -17 fő 
Idegen nyelv : angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
A képzési idő: 4+1éves 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: általános iskola 7. osztály év végi 

és 8. osztály félévi jegyek alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van (iskola saját kollégiumában) 
 
Kollégiumi címjegyzék 
Kollégium neve: Jókai Mór Középiskolai Kollégium 
Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 9. 
Telefon: 66/325-788 
Kollégiumvezető: Rotics József 
Információk a kollégiumról:  
A kollégium a város központjában helyezkedik el, ezáltal a környező iskolák könnyen és 

biztonságosan megközelíthető. Kollégiumunk régi hagyományokkal rendelkezik, melyeket 
minden évben ünnepélyes keretek között felelevenítünk. 

Rendkívül jól felszerelt szobákkal, konditeremmel, számítógépteremmel, tanulószobákkal, 
reformkonyha működtetéssel családias, otthonos légkört biztosítunk tanulóink számára. 

mailto:vizmu@vizmu.net
http://www.vizmu.net/
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HEVES MEGYE 
 

MÁTRAFÜRED 
 

FM ASZK - MÁTRA ERDÉSZETI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI 

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 
OM azonosító: 027986 
Megbízott igazgató: Karnis Pálné 
Pályaválasztási felelős: Pádár Sándor 
Iskola címe:3232 Mátrafüred, Erdész út 11. 
Telefon/fax:  37/520 250    fax: 37/520 100 
E-mail: matraszakkepzo@freemail.hu 
Honlap: www.matra-szakkepzo.sulinet.hu 
 
Szakközépiskolai osztályok 
 

Tanulmányi 
terület  
egyedi 
kódja 

Évfolyamok 
száma 

Tanulmányi terület 
és jellemzői 

Felvehető 

V
ál

as
zt

h
at

ó
 

id
eg

en
 

n
ye

lv
: 

an
go

l/
n

ém
et

 

Osztály Fő 

31 9-13 

54 623 01 
Erdészeti és 
vadgazdálkodási 
technikus 
4 + 1 év 

2 68 

32 9-13 

54 621 02 
Mezőgazdasági 
technikus 
4 + 1 év 

1 34 

9-12. évfolyamon szakmai érettségi vizsgával záruló ágazati 
szakközépiskolai képzés, 
13. szakképző évfolyamon felkészítés a szakmai vizsgára. 

 
 
Szakiskolai osztályok 
 

Tanulmányi  
terület  
egyedi kódja 

Szakképesítések megnevezése 

K
ép

zé
s 

id
ej

e 

F
el

v
eh

et
ő

k
 

sz
ám

a 

33 34 623 01  Erdészeti szakmunkás 3 év 25 

34 
34 215 04  Virágkötő és 
virágkereskedő 

3 év 25 

 

mailto:matraszakkepzo@freemail.hu
http://www.matra-szakkepzo.sulinet.hu/
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Felvételi követelmény 
Felvétel az 5., 6., 7., osztály év végi, valamint a 8. osztály félévi tanulmányi eredményből 

számított „hozott” pontszámok alapján történik. 
A tanulmányi eredmények alatt a középfokú iskolába felvételiző tanuló általános iskolai 

tanulmányait igazoló bizonyítványát, az abban található minősítést kell érteni. A tanulmányi 
eredményekbe tehát nem számítható be nyelvvizsga, tanulmányi verseny, sportverseny és 
egyéb olyan teljesítmény, amely részben vagy teljesen elválasztható az általános iskolai 
tanulmányokat(a helyi tantervi követelmények teljesítésének szintjét) dokumentáló általános 
iskolai bizonyítványban található minősítéstől. 

Tanulmányi eredmény számításához szükséges tantárgyak, melyeket a felvételi lapon szerepeltetni 
kell: magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, angol/német nyelv, biológia 
(természetismeret 5. 6. osztály), fizika, földrajz, kémia, informatika. 

Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálat Mátrafüreden, az intézmény iskolaorvosi rendelőjében. 
SNI (sajátos nevelési igényű) státuszú tanulókat a FM ASzK - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és 

Vadgazdálkodási Szakképző Iskolája és Kollégiuma nem oktatja. 
 
Felvétel kollégiumba 
9. évfolyamra felvett tanulóknak intézményünk Mátrafüreden biztosítja a kollégiumi elhelyezést. 

Jelentkezés minden évben - június hónapban- az iskolai beiratkozáskor. 
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 
 

BAKTALÓRÁNTHÁZA 
 

VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
OM azonosító: 033644 
Igazgató: Gerják József   
Pályaválasztási felelős: Paládi Zoltán 
Iskola címe: 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7. 
Telefon/fax: (42) -550-002, (42)-352-928 
E-mail: titkar@vayadam.hu 
Honlap: www.vayadam.hu 
 
 

Gimnáziumi osztályok 

Belső 
kód 

Osztály megnevezése Képzési idő 
Választható 
nyelv 

Egyéb információ (pl. 
emelt szintű oktatás, 
AJTP stb.) 

Felvehető 
létszám 

01 Általános tantervű 
gimnázium 
előkészítő 
évfolyammal 

1+4 év angol, 
német, 
francia, 
ukrán 

AJKP előkészítő 
évfolyam 

34 

02 Általános tantervű 
gimnázium 

4 év angol, 
német, 
francia, 
ukrán 

belügyi rendészeti 
fakultációval 

34 

Kollégium: Valamennyi jelentkező számára biztosított.   

Felvételi követelmény: Felvételi vizsgát nem tartunk. 
Az Arany János Kollégiumi Program előkészítő évére pályázat útján lehet bekerülni. A pályázatnak 
tartalmaznia kell a pályázati egységcsomag hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok 
beszerezhetők az iskola titkárságán, vagy letölthetők az Arany János Kollégiumi Program 
honlapjáról (www.ajkp.hu). A pályázattal 
kapcsolatban további információt az iskola honlapján (www.vayadam.hu), az iskola titkárságán, a 
06-42-550-002 telefonszámon, vagy a titkar@vayadam.hu e-mail címen kaphatnak. 

Nyílt tanítási nap ideje: 2014. november 28. 

SNI-s tanulókkal kapcsolatos információk (mely típust fogadja az iskola, felvételi köv. stb.): 
Valamennyi integráltan oktatható típust fogadjuk. 

További információk: A belügyi rendészeti ismeretek tantárgy a 11-12. évfolyamon, a katonai 
alapismeretek oktatása a 9-12. évfolyamon történik. A képzés során a közismereti 
tantárgyak mellett kiemelt jelentőségű az idegen nyelv (angol, német, francia, ukrán), az 
informatika, a testnevelés, az önvédelem és a belügyi rendészeti ismeretek tanulása. 
További kedvezményes lehetőség: „B” kategóriás gépjármű vezetői jogosítványszerzés, ECDL 
vizsga letételére van lehetőség. 

 

mailto:titkar@vayadam.hu
http://www.vayadam.hu/
http://www.ajkp.hu/
http://www.vayadam.hu/
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Szakközépiskolai osztályok 

Bel-
ső 
kód 

Szakma-
csoport 

Ágazat 
Képzési 
idő 

Választható 
nyelv 

Egyéb információ 
(szakképzési 
évfolyamon 
megszerezhető 
szakképesítés, emelt 
szintű oktatás stb.) 

Felvehe-
tő létszám 

11 Mezőgazdasági 
gépész 

Mezőgazda-
sági gépész 

4 év angol, német, 
francia, ukrán 

OKJ 54 521 05 
Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 
kimenettel 

68 

12 Rendészet Közszolgálat 4 év angol, német, 
francia, ukrán 

Rendőri pályára 
felkészítő 
szakközépiskolai 
képzés 

68 

Kollégium: Valamennyi jelentkező számára biztosított. 

Felvételi követelmény: Felvételi vizsgát nem tartunk 
 

Nyílt tanítási nap ideje: 2014. november 28. 

SNI-s tanulókkal kapcsolatos információk (mely típust fogadja az iskola, felvételi köv. stb.): 
Valamennyi integráltan oktatható típust fogadjuk. 

További információk: Az AJKP előkészítő évfolyam elvégzése után a tanulók a szakközépiskolai 
képzésekbe is bekapcsolódhatnak. 
A rendészeti képzést végzők számára szakirányú továbbtanulás esetén a tiszthelyettesi képzés fél 
évvel rövidül. 

 

Szakiskolai osztályok 

Belső 
kód 

Szakmacsoport Szakképesítés Képzési idő 
Egyéb információ 
(pl. ösztöndíj, AJKSzP, 
választható nyelv stb.) 

Felvehető 
létszám 

21 Mezőgazdaság Mezőgazdasági 
gépész 

3 év T kategóriás jogosítvány 
Ösztöndíjas képzés 

56 

22 Mezőgazdaság Mezőgazdasági 
gazdaasszony, 
falusi vendéglátó 

3 év Választható nyelv: angol, 
német. 

28 

23 Mezőgazdaság Lovász 3 év Választható nyelv: angol, 
német. 

28 

24 Vendéglátás-
turisztika 
szakmacsoport 

Szakács 3 év Választható nyelv: angol, 
német, francia. 

28 

Kollégium: Valamennyi jelentkező számára biztosított.   

Felvételi követelmény: Felvételi vizsgát nem tartunk. Pályaalkalmassági orvosi vizsgálaton való 
megfelelés nélkül a képzésekbe nem lehet bekapcsolódni. 

Nyílt tanítási nap: 2014. november 28. 

SNI-s tanulókkal kapcsolatos információ (mely típust fogadja az iskola, felvételi köv. stb.): 
Valamennyi integráltan oktatható típust fogadjuk, amennyiben a pályaalkalmasságnál az adott 
probléma nem kizáró ok. 

További információk: A támogatott tanulók ösztöndíja minimum 10 000 Ft, mely összeg már első 
éves korukban elérheti az 50 000 Ft-ot. Tanulóink számára évek óta biztosított a külföldi gyakorlati 
lehetőség (Dánia, Franciaország). 
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ÖNÁLLÓ IGAZGATÁSÚ KOLLÉGIUMOK 
 

DEBRECEN 
 

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 
E-mail: deakkoli@freemail.hu, deak@kollegium.debrecen.hu 
Igazgató: 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, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola, Mechwart András 
Gépipari és Informatikai Szakközépiskola, Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola, Vegyipari 
Szakközépiskola, Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola. 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 4,3 körül 
alakul, 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. 
Tehetségfejlesztő tevékenységünk elismeréseként a régióban intézményünk egyedüliként kapta 
meg az EMMI minisztertől 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, 
úgynevezett fakultációs rendszer működik. Ennek keretében 10-12 fős csoportokban heti egy-két 
órában a tanulók intenzív 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. 

http://www.deakkoli.sulinet.hu/
mailto:deakkoli@freemail.hu
mailto:deak@kollegium.debrecen.hu
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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, DVD készülékek, 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, amelyekben a legszükségesebb felszerelési tárgyaik elhelyezésére 
zárható beépített szekrények szolgálnak. A tanulók ágyneműt kapnak, melyet rendszeresen 
cserélünk, gondoskodunk a hálószobák mindennapos higiénikus takarításáról. Az élelmiszerek 
tárolására zárható rekeszes hűtőszekrények szolgálnak. 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).  
 
 

DEBRECENI DEÁK FERENC TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZÉPISKOLAI 

SZAKKOLLÉGIUM ÚJKERTI TAGINTÉZMÉNYE 
OM azonosító: 040556  
4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21. 
Telefon: 52-413-922  
Honlap: www.deakkoli.sulinet.hu 
E-mail: ujkert@kollegium.debrecen.hu 
Tagintézmény-vezető: Bartáné Kolozsi Ilona 
 

A Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium Újkerti 
Tagintézménye az újkerti lakótelep zöldövezeti, védett környezetében helyezkedik el. 
Megközelíthető a 15-ös, 31-es, 32-es, 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, a kollégiummal azonos épületben lévő könyvtár, mozi 
szolgálja. A tanulók kollégiumi életét színesebbé teszik rendezvényeink: elsősavató, Mikulás, 
adventi készülődés, karácsonyi est, farsang, úszó- és futóverseny, a könyvtárral közös Tini Klub, 
ahol szakorvos ad hasznos mentálhigiéniai ismereteket. Kapcsolatos iskoláink többek közt: 
Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola, Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Dienes 

http://www.deakkoli.sulinet.hu/
mailto:ujkert@kollegium.debrecen.hu
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László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakiskola, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola.  
 
 

GULYÁS PÁL KOLLÉGIUM 
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület 
OM azonosító: 039355 
Cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 3.  
Telefon: 06 52 394-644 
Intézményvezető – AJTP program-gazda: Barabás Attiláné 
E-mail: gulyas@kollegium.debrecen.hu; baredith@freemail.hu    
Honlap: www.gulyasp-koll.sulinet.hu 
 
 
 

"Legyen tied minden zengő kincs, a múlt, a jövő és a jelen” 
(Gulyás Pál) 

 

 
 
Általános információk az intézményről  

Az 1981-ben átadott Gulyás Pál Kollégium, 2013. január 1-től 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 szakközépiskolásoknál nagyobb számú gimnáziumi 
tanuló kollégiumi ellátását biztosítja. A Gulyás Pál Kollégium 2011 szeptemberétől Akkreditált 
Kiváló Tehetségpontként működik, s ezt a minősítést 2014. 10. 11-én újabb 3 évre elnyerte. A 
2014/2015. tanévben a „Mentoráló intézmény” megtisztelő cím birtokosa. A város központjában 
található, így jól megközelíthető épületben - a kényelmes, 4 ágyas szobákban való elhelyezés és a 
gyermekközpontú, gondoskodó nevelés mellett - a szervezett tanulási időn kívül a tanulók 
sokféle szabadidős program közül választhatnak.   
A gazdag kínálatban találhatók  

könyvtári órák, a 8800 kötetes könyv, - s a közel 750 darabos CD és kazetta állomány 
segítségével  

informatika-foglalkozások, számtalan gyakorlási illetve a tanórai felkészülést segítő 
lehetőséggel, a jól felszerelt számítástechnika termek és a tanulócsoportok rendelkezésére álló 
korszerű számítástechnikai eszközök használatával 

színházlátogatások, a jelenlegi 100 darab, 6 előadásra szóló színházbérlettel 
fotós, stúdió, dísznövény-termesztő, természetjáró, vöröskeresztes, környezetvédő, zenei, gasztronómiai, 
háztartástan, könyvtárismeret, mentálhigiéné, önismeret, papírmakett-készítő, film-klub és pszichológiai 
tanácsadás valamint a különböző tantárgyi felzárkóztató diákkörök - matematika, fizika, kémia, 
biológia, földrajz, történelem, angol, német, magyar, helyesírás tárgyból valamint a továbbtanulás 
információs kör segítségével 

különféle sportági szakcsoportok foglalkozásai - labdarúgás, kézilabda, sakk, asztalitenisz, 
röplabda, önvédelem, természetjárás, zumba-fitness sportágban, s a mindennapi testedzést segítő 
gazdag kondicionáló gépi felszereltséggel  

egyéni hangszeres-zenei gyakorló órák – a hangszigetelt tanulószobák kihasználásával   
Gulyás Pál Hetek, a névadó-költő születésnapjához és halálozási évfordulójához igazított, 

gazdag kulturális és sport programokkal  
sokszínű diák-önkormányzati rendezvények, Gólya-avató és Ismerkedési est, Tehetség-napok, 

Karácsony köszöntése, Farsangolás, Önkormányzati és Kapcsolati Nap illetve a Ballagási 
ünnepély révén  

csere-kapcsolat útján szervezett kulturális és sport-versenyek, kirándulások a városi illetve 
más települések testvér-kollégiumaival.  

mailto:gulyas@kollegium.debrecen.hu
mailto:baredith@freemail.hu
http://www.gulyasp-koll.sulinet.hu/
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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 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.  
 
Megkülönböztető ismérveink a város kollégiumai között 
tanulmányi munka elsődlegessége  
tanári segítségnyújtás és tehetséggondozás   
működő mentor tanár – diák kapcsolatok 
népszerű kirándulások és sokszínű kulturális programok  
színvonalas zenés-táncos rendezvények 
változatos sportolási lehetőség  
kényelmes 4 ágyas szobák, otthonos környezet 
jó könyvtár és számítógép ellátottság 

 
 

 

 
 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM  
Cím: 4025 Debrecen, Postakert u. 7.  
OM azonosító: 201359  
Tel: 06 (52) 431-301  
Fax: 52/531-939  
E-mail: titkarsag@gyorffykollegium.hu 
Honlap: www.gyorffykollegium.hu 
Intézményvezető: Tarsoly Andor Béla  
 
Általános információk az intézményről  

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, Debrecen városában 
működő Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium olyan többcélú, közös igazgatású 
közoktatási intézmény, amely ellátja a sajátos nevelési igényű, érzékszervi gyengénlátó tanulók 
alapfokú nevelését-oktatását, továbbá a látássérült tanulók 1-12. évfolyamon, valamint az ép 
intellektusú tanulók 7-14. évfolyamon történő kollégiumi ellátását.  

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 37 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 

mailto:titkarsag@gyorffykollegium.hu
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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 vendégszoba. 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 6 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 felújítását a Debreceni Intézményműködtető 
Központ 2014-ben végezte el. A többi szinten a szobák berendezése a közelmúltban készült, 
kényelmes, praktikus elrendezésű, ágyanként olvasó lámpával ellátott. Az emeleten található a 
könyvtár. A könyvtár – a közel 12 ezres darabszámú könyvállomány, és a rendszeresen érkező 
folyóiratok 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 egy nyitott, és egy légbefúvásos sátorral fedett 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 (több középiskola gyalog is megközelíthető), csendes környezetben, a Nagyerdő 
szomszédságában helyezkedik el.  A 2009-es év nyarán az épület felújítását az akkori fenntartó 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elvégeztette, 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. 



 143 

A KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI, A KOLLÉGIUMI ÉS KÖZNEVELÉSI 

HÍDPROGRAMBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELI ELJÁRÁS 

LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE A 2014/2015. TANÉVBEN   
A 2014/2015-ös tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete: 

Határidők  Feladatok  

2014. 09. 12.  A minisztérium pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programjába, az 
Arany János Kollégiumi Programjába, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai 
Programjába történő jelentkezésről.  

2014. 09. 30.  A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák 
tanulmányi területeinek meghatározási formáját.  

2014. 10. 15.  A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint 
meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait,és a Hivatal által meghatározott 
formában megküldik a Felvételi Központnak.  

2014. 10. 31.  A középfokú iskoláknak - amennyiben szervez, a kollégiumoknak - felvételi 
tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi 
tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében. Az általános 
iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.  

2014. 11. 14.  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 középiskolák jegyzékét.  

2014. 12. 09.  A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi 
írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára 
történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.  

2014. 12. 11.  Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.  

2014. 12. 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 jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.  

2015. 01. 16.  Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a 
találkozást a programba jelentkezőkkel.  

2015. 01. 17.  Az általános felvételi eljárás kezdete.  

2015. 01. 17. 
10:00  

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.  

2015. 01. 17. 
10:00  

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János 
Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban.  

2015. 01. 22. 
14:00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 
kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába 
jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt 
venni.  

2015. 01. 23.  Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a 
találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.  

2015. 02. 05.  A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott 
módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.  

2015. 02. 05.  Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra 
benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának bevonásával - 
értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.  

2015. 02. 13.  Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a 
tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési 
lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)  

2015. 02. 13.  Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott iskolákba.  

2015. 02. 17- 
03. 06. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.  

2015. 03. 11.  A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 
jegyzékét.  

 


