
 
 

 
A 70 éves múlttal rendelkező, Debrecen belvárosában található 

iskolánkban elsősorban középfokú szakmai végzettséggel rendelkező 
építőipari, épületgépészeti, faipari szakembereket képezünk. 
Tanulóink szakmai fejlődését jól képzett, tervezésben és 
kivitelezésben jártas mérnöktanárok és szakoktatók segítik. Az új 
képzési terv szerint diákjaink már a 9-12. évfolyamon is szakmai 
képzésben vesznek részt az építészet, gépészet vagy faipar 
szakmacsoportban. Technikusi végzettséggel távozó diákjaink 
ismerik a különböző építési módokat és ezek technológiai 
folyamataira vonatkozó fontosabb műszaki, gazdasági és jogi 
szabályozásokat, a munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, 
tűzvédelmi és biztonságtechnikai előírások lényegesebb 
rendelkezéseit, a munkaszervezés, irányítás és ellenőrzés 
legalapvetőbb elemeit, az épületek kivitelezésével kapcsolatos 
kalkulációs, költségvetési és elszámolási munkák műszaki és 
pénzügyi szabályait, az épített létesítmények épületgépészeti ellátó 
és komfort rendszereinek komplex szemléletű telepítés-
előkészítését, telepítését, beüzemelését, illetve ismeri a fából 
készült termékek alapanyagait, szervezi és tervezi a bútorok 
gyártási folyamatait. A választott szakmának megfelelő gyakorlati 
ismeretek mellett a mindennapi élet során is jól hasznosítható 
képességekre tesznek szert. 

A technikus az operatív vezető közvetlen munkatársa, összekötő 
szerepet tölt be az építésvezető, a mérnök és a művezető, valamint 
a szakmunkások között. 

A magasépítő technikusok épületek (lakó- és középületek) létre- 
hozásában szereznek jártasságot. 

A mélyépítő technikusok ismeretei is hasonlóak, kiegészítve az 
út-, híd- és vasútépítés általános ismereteivel, valamint a 
közművek (víz-, csatorna-, gázközművek) létrehozásának, 
fenntartásának jellemzőivel. 

Az épületgépész technikus az épületek gépészeti szerelésével, 
felújításával és karbantartásával kapcsolatos munkákat 
koordinálja.  

A faipari technikus a faipari félkész- és késztermékeket gyártó 
üzemekben a termelési és üzemeltetési folyamatokkal foglalkozik.  

Az útépítő, vasútépítő és fenntartó technikus önállóan vagy 
mérnöki irányítással közlekedési építmények (utak, hidak, gátak, 
stb.) építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és 
javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.  

A gyakorlati oktatás részben iskolai tanműhelyekben történik, 
ezeknek a folyamatos fejlesztésére törekszünk. A duális képzést 
gazdálkodó szervezetek szakmai oktatásunkba történő 
bevonásával valósítjuk meg. 

 Kiemelten kezeljük az informatika oktatását. A szakmai képzés 
során a modern, tervezésben használatos programokkal 
(ARCHICAD, AUTOCAD, TERC) ismerkednek meg tanulóink. 

A három jól felszerelt informatika szaktanterem mellett egy interaktív 
számítógépes nyelvi laboratóriumot is kialakítottunk. 

Diákjaink az angol vagy a német idegen nyelvet választhatják, 
melyeket sávos rendszerben tanulják öt éven át. Nyelvi előkészítős 
osztályunkban magas óraszámban tanulják a választott idegen 
nyelvet tanulóink.  

Külföldi partnerkapcsolatunk révén lehetőség nyílik németországi 
szakmai gyakorlat végzésére is. 

 

Nyitott Kapuk Napja: 

2019. október 16. és 2019. november 6. 

 

• Igazgatói tájékoztató 8 órától 

• óralátogatások 9 órától 
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Debrecen egyik nagy múltú, diákcentrikus, piacképes tudást 

nyújtó iskolájának szórólapját tartod a kezedben. 
Intézményünk teljes képzési kínálata az építőiparhoz kötődik. 

Az itt végzett diákok közül sokan váltak szakmájuk híres és 
elismert képviselőjévé itthon és külföldön egyaránt. E mellett a 
sokirányú kihívásnak köszönhetően a volt tanítványok között 
van festőművész, szobrász, színész, író, élsportoló és 
médiasztár is. 

A műszaki pálya biztos elhelyezkedési lehetőség! 
Ha vonzódsz az építőipari szakmák iránt, akkor szeretettel 

várunk a Péchyben! 
Nagyné Pálinkás Anikó 

igazgató 

Technikum 

5 évfolyamos, szakmai kerettantervre épülő, építészet 
szakmacsoport, építőipar ágazat 
Kód: 0451 
Induló osztályok száma: 2 
magasépítő szakképesítés szerezhető meg. 

 

1+ 5 évfolyamos, nyelvi előkészítő, szakmai kerettantervre 
épülő, építészet szakmacsoport, építőipar ágazat 
Kód: 0452 (angol nyelv) 
Kód: 0453 (német nyelv) 
Induló osztályok száma: 1 (0,7 angol nyelv, 0,3 német nyelv) 
magasépítő szakképesítés szerezhető meg. 

 

5 évfolyamos, szakmai kerettantervre épülő, építészet 
szakmacsoport, építőipar ágazat 
Kód: 0454 
Induló osztályok száma: 0,7 
mélyépítő szakképesítés szerezhető meg. 

 

5 évfolyamos, szakmai kerettantervre épülő, gépészet 
szakmacsoport, épületgépészet ágazat 
Kód: 0455 
Induló osztályok száma: 1 
épületgépész technikus szakképesítés szerezhető meg. 
 

5 évfolyamos, szakmai kerettantervre épülő, faipar 
szakmacsoport, faipar ágazat 

Kód: 0456 
Induló osztályok száma: 0,3 
faipari technikus szakképesítés szerezhető meg. 

Valamennyi szakképesítés felvételi feltétele: egészségügyi 
alkalmassághoz kötött. 
 

 
Pontszámítás: az általános iskolában elért eredmény (7. osztályos 
év végi, 8. osztályos félévi érdemjegy magyar, matematika, 
történelem, idegen nyelv, fizika és szabadkézi rajz tantárgyakból) 
Az idegennyelvi előkészítő osztályban ehhez még jön a központi 
írásbeli eredménye magyar nyelv és matematika tantárgyakból. 

Érettségire épülő képzések 
(2 éves nappali rendszerű képzések) 

• magasépítő technikus, 
• mélyépítő technikus 

• épületgépész technikus 

• faipari technikus 

 felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, egészségügyi 

alkalmasság 

 

 

Ingyenes képzések felső korhatár nélkül) 

2 éves, esti munkarend szerint 
• magasépítő technikus, 
• mélyépítő technikus 
• útépítő, vasútépítő és fenntartó technikus 
• épületgépész technikus 
• faipari technikus 

• dekoratőr 

 

1 éves ráépülő képzések 

• műemlékfenntartó technikus (magasépítő 

technikusoknak, levelező) 

• létesítményi energetikus (épületgépész technikusoknak, 

esti) 
 

A felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, egészségügyi 
alkalmasság,ráépülő képzés esetén az előírt szakképesítés,  
dekoratőr képzésen pályaalkalmasság is. 

„Szakképzésé a jövő!” 
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