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Igazgatói köszöntő

Péchy I   Igazgatói köszöntő

 akik változatos munkára, műszaki pályára vágynak, 
 akiket a kreativitás, problémamegoldó képesség, elhivatottság,
felelősségtudat, együttműködő képesség jellemez, kedvelik a
digitális technológiát.

Azokat várjuk:

Gyertek, tartozzatok hozzánk! Diák centrikus, igényes, kreatív oktatói
testület vár benneteket! Színes közösségi programokkal tesszük
emlékezetessé a diákéveket!

Köszöntöm az irántunk érdeklődő nyolcadikos diákokat! 

A szakképzés népszerűsége egyre nő, így az általunk beiskolázottak
száma is. Gyertek el a Nyitott Kapuk Napjára (2021. október 21. és
november 10.)!
 
Tapasztaljátok meg a vonzó iskolai légkört, győződjetek meg a kiváló
technikai felszereltségről, próbáljátok ki eszközeinket! Találkozhattok a
velünk kapcsolatban álló cégek képviselőivel is! 
Tanulmányaitok során ösztöndíjban részesültök! 
A Péchy biztos életpályát kínál! 



RólunkRólunk

Péchy  I   Rólunk

 

  elfogadtassuk a diákokkal, a tudás nagy érték,elfogadtassuk a diákokkal, a tudás nagy érték,
  kiemelten kezeljük az idegen nyelv oktatását,kiemelten kezeljük az idegen nyelv oktatását,
  hangsúlyt fektessünk a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra,hangsúlyt fektessünk a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra,
  lehetőséget teremtsünk magasabb szintű versenyeken alehetőséget teremtsünk magasabb szintű versenyeken a
megmérettetésre,megmérettetésre,  
megfelelő alapokat adjunk a felsőoktatásban történő helytálláshoz,megfelelő alapokat adjunk a felsőoktatásban történő helytálláshoz,  
  felkészítsük tanulóinkat az élethosszig tartó tanulásra,felkészítsük tanulóinkat az élethosszig tartó tanulásra,
  jó iskolai és osztályközösségeket teremtsünk,jó iskolai és osztályközösségeket teremtsünk,
  változatos programokkal emlékezetessé tegyük a diákéveket,változatos programokkal emlékezetessé tegyük a diákéveket,
a helyi és térségi céges kapcsolatokat használva önállóan is dolgozni tudóa helyi és térségi céges kapcsolatokat használva önállóan is dolgozni tudó
szakembereket neveljünk ki.szakembereket neveljünk ki.

A 72 éves technikum Debrecen belvárosában található. Valamennyi általunkA 72 éves technikum Debrecen belvárosában található. Valamennyi általunk
felkínált szakma az építőiparhoz köthető.felkínált szakma az építőiparhoz köthető.  

Munkánk során arra törekszünk, hogyMunkánk során arra törekszünk, hogy

Az iskola széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Külföldi szakmaiAz iskola széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Külföldi szakmai
gyakorlatra is lehetőséget biztosítunk.gyakorlatra is lehetőséget biztosítunk.  



Felvételi  vizsgaFelvételi  vizsga
Felvételi vizsgát nem tartunk egyetlenFelvételi vizsgát nem tartunk egyetlen

tagozatkód esetén sem.tagozatkód esetén sem.   

PontszámításPontszámítás
Pontszámítás: az általános iskolában elértPontszámítás: az általános iskolában elért

eredmény (7. osztályos év végi, 8. osztályoseredmény (7. osztályos év végi, 8. osztályos

félévi érdemjegy magyar nyelv és irodalom,félévi érdemjegy magyar nyelv és irodalom,

történelem, idegen nyelv, matematika, fizikatörténelem, idegen nyelv, matematika, fizika

és szabadkézi rajz tantárgyakból, maximumés szabadkézi rajz tantárgyakból, maximum

60 pont) alapján történik.60 pont) alapján történik.   

HatáridőkHatáridők
2022. február 18-ig: jelentkezési lapok beérkezése.2022. február 18-ig: jelentkezési lapok beérkezése.
2022. március 16-ig: honlapunkon nyilvánosságra2022. március 16-ig: honlapunkon nyilvánosságra
hozzuk a felvételi jegyzéket.hozzuk a felvételi jegyzéket.
2022, március 21-22: a tanulói adatlapok2022, március 21-22: a tanulói adatlapok
módosításának lehetősége.módosításának lehetősége.   
2022. április 29-ig: a felvételről szóló értesítéseket2022. április 29-ig: a felvételről szóló értesítéseket
megküldjük a jelentkezőknek és az általánosmegküldjük a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak.iskoláknak.   

FelvételiFelvételi  
eljáráseljárás

  

Péchy  I   Felvételi eljárás



TechnikumTechnikum
A technikumban 5 éves a képzésA technikumban 5 éves a képzés
időtartama. Ebből az első 2 év azidőtartama. Ebből az első 2 év az
ágazati alapoktatás, amelyet aágazati alapoktatás, amelyet a
technikumban alapvizsga zár.technikumban alapvizsga zár.

Technikumi osztályok
nyelvi előkészítővel 

A magasépítő technikusi képzés angol
vagy német nyelvi előkészítő
osztállyal is választható.  Ebben az
esetben a képzési idő 1+5 év lesz. Az
itt tanuló diákok az első évben az
adott nyelvet emelt óraszámban
tanulják néhány közismereti tantárgy
kíséretében. Az ágazati alapoktatás a
nyelvi előkészítő év után kezdődik. 



Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Épületgépész technikus
Faipari technikus

Technikumi oktatás 



Építőipar ÁgazatÉpítőipar Ágazat
Kód: 0451Kód: 0451
5 éves technikumi képzés5 éves technikumi képzés

MagasépítőMagasépítő
technikustechnikus

Építőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikusÉpítőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus
szintű végzettség megszerzésével zárul.szintű végzettség megszerzésével zárul.
Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építményekÖnállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények
építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával ésépítésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és
javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.
Munkafolyamatok összehangolását, szervezését végzi. Képes azMunkafolyamatok összehangolását, szervezését végzi. Képes az
irányítása alá tartozó szakemberek vezetésére. Az építőanyag-irányítása alá tartozó szakemberek vezetésére. Az építőanyag-
gyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási technológiagyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási technológia
folyamatát és készletét ellenőrzi.folyamatát és készletét ellenőrzi.

  



Építőipar ÁgazatÉpítőipar Ágazat
Kód: 0452Kód: 0452
1+5 éves technikumi képzés1+5 éves technikumi képzés

MagasépítőMagasépítő
technikus angoltechnikus angol
nyelvi előkészítővelnyelvi előkészítővel

Építőipar ágazat 1+5 éves képzése, amely érettségivel ésÉpítőipar ágazat 1+5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű végzettség megszerzésével zárul.technikus szintű végzettség megszerzésével zárul.
Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építményekÖnállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények
építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával ésépítésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és
javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.
Munkafolyamatok összehangolását, szervezését végzi. Képes azMunkafolyamatok összehangolását, szervezését végzi. Képes az
irányítása alá tartozó szakemberek vezetésére. Az építőanyag-irányítása alá tartozó szakemberek vezetésére. Az építőanyag-
gyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási technológiagyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási technológia
folyamatát és készletét ellenőrzi.folyamatát és készletét ellenőrzi.

  



Építőipar ÁgazatÉpítőipar Ágazat
Kód: 0453Kód: 0453
1+5 éves technikumi képzés1+5 éves technikumi képzés

MagasépítőMagasépítő
technikus némettechnikus német
nyelvi előkészítővelnyelvi előkészítővel

Építőipar ágazat 1+5 éves képzése, amely érettségivel ésÉpítőipar ágazat 1+5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű végzettség megszerzésével zárul.technikus szintű végzettség megszerzésével zárul.
Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építményekÖnállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények
építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával ésépítésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és
javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.
Munkafolyamatok összehangolását, szervezését végzi. Képes azMunkafolyamatok összehangolását, szervezését végzi. Képes az
irányítása alá tartozó szakemberek vezetésére. Az építőanyag-irányítása alá tartozó szakemberek vezetésére. Az építőanyag-
gyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási technológiagyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási technológia
folyamatát és készletét ellenőrzi.folyamatát és készletét ellenőrzi.

  



Építőipar ÁgazatÉpítőipar Ágazat
Kód: 0454Kód: 0454
5 éves technikumi képzés5 éves technikumi képzés

MélyépítőMélyépítő
technikustechnikus  

Építőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikusÉpítőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus
szintű végzettség megszerzésével zárul.szintű végzettség megszerzésével zárul.
Önállóan vagy mérnöki irányítással műtárgyak és másÖnállóan vagy mérnöki irányítással műtárgyak és más
létesítmények építésével, felújításával, átalakításával,létesítmények építésével, felújításával, átalakításával,
üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatosüzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos
műszaki feladatokat lát el. Munkafolyamatok összehangolását,műszaki feladatokat lát el. Munkafolyamatok összehangolását,
szervezését végzi. Képes az irányítása alá tartozó szakemberekszervezését végzi. Képes az irányítása alá tartozó szakemberek
vezetésére. Az építőanyag-gyártás technológiai folyamataitvezetésére. Az építőanyag-gyártás technológiai folyamatait
előkészíti. A gyártási technológia folyamatát és készletételőkészíti. A gyártási technológia folyamatát és készletét
ellenőrzi.ellenőrzi.

  



Épületgépész ÁgazatÉpületgépész Ágazat
Kód: 0455Kód: 0455
5 éves technikumi képzés5 éves technikumi képzés

ÉpületgépészÉpületgépész
technikustechnikus  

Épületgépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel ésÉpületgépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű végzettség megszerzésével zárul.technikus szintű végzettség megszerzésével zárul.
Az épületgépész technikus feladata biztosítani egy épület kényelmesAz épületgépész technikus feladata biztosítani egy épület kényelmes
használatához a megfelelő technológiákat, ellátja az épületekhasználatához a megfelelő technológiákat, ellátja az épületek
gépészeti szerelésével, felújításával és karbantartásával kapcsolatosgépészeti szerelésével, felújításával és karbantartásával kapcsolatos
feladatokat. A felhasználó számára megfelelő komfortérzetetfeladatokat. A felhasználó számára megfelelő komfortérzetet
biztosító ivóvíz-, szennyvíz-, szellőzési-, klimatizálási-, fűtési- és gáz-biztosító ivóvíz-, szennyvíz-, szellőzési-, klimatizálási-, fűtési- és gáz-
rendszereket épít ki. Irányítja, felügyeli az egyes szakági szerelőketrendszereket épít ki. Irányítja, felügyeli az egyes szakági szerelőket
olyan módon, hogy közben velük közösen is szerelési munkát végez.olyan módon, hogy közben velük közösen is szerelési munkát végez.
Szakági tervegyeztetést követően a kivitelezési dokumentáció alapjánSzakági tervegyeztetést követően a kivitelezési dokumentáció alapján
ellátja a munkaszervezési feladatokat.ellátja a munkaszervezési feladatokat.    Elvégzi a gépészeti rendszerekElvégzi a gépészeti rendszerek
próbaüzemeltetését és az esetlegesen felmerülő hibákat kijavítja,próbaüzemeltetését és az esetlegesen felmerülő hibákat kijavítja,
elhárítja.elhárítja.  



Fa- és Bútoripar ÁgazatFa- és Bútoripar Ágazat
Kód: 0456Kód: 0456
5 éves technikumi képzés5 éves technikumi képzés

Faipari technikusFaipari technikus  

Fa- és bútoripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusFa- és bútoripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikus
szintű végzettség megszerzésével zárul. A faipari technikus bútorok,szintű végzettség megszerzésével zárul. A faipari technikus bútorok,
ajtók, ablakok, fűrészipari termékek, laplemezipari, továbbáajtók, ablakok, fűrészipari termékek, laplemezipari, továbbá
különleges faipari termékek tervezésében, előállításában vesz részt.különleges faipari termékek tervezésében, előállításában vesz részt.
Kisvállalkozóként, a megrendelői igényeknek megfelelően bútort,Kisvállalkozóként, a megrendelői igényeknek megfelelően bútort,
ajtót, ablakot, stb. tervez, készít és épít be. Nagyvállalatiajtót, ablakot, stb. tervez, készít és épít be. Nagyvállalati
munkakörben gyártmánytervezési, gyártáselőkészítési,-szervezési, -munkakörben gyártmánytervezési, gyártáselőkészítési,-szervezési, -
technológiai, termelésirányítási és minőségellenőrzési feladatokat láttechnológiai, termelésirányítási és minőségellenőrzési feladatokat lát
el. Használja, illetve kezeli a legmodernebb digitális eszközöket ésel. Használja, illetve kezeli a legmodernebb digitális eszközöket és
rendszereket.rendszereket.  

  



 72 éves múlttal, jó eredményekkel, jó hírnévvel
rendelkező technikum
 Az építőiparban nagy a kereslet a technikusok iránt
 Nincs másik, ugyanilyen szakmákat kínáló intézmény a
megyében
 Támogató iskolai légkör
 Együttműködő, demokratikus iskolavezetés
 A tanórák szakos ellátottsága biztosított
 Elhivatott, gyermekközpontú oktatói testület
 Folyamatosan javuló technikai felszereltség
 Jó kapcsolat a gazdálkodó szervezetekkel
 Csoportbontás a tehetséggondozás és felzárkóztatás
érdekében 
 A kollégiumi elhelyezést biztosítjuk
 Színes diákélet

 Iskolai ünnepségek: tanévnyitó, szalagtűző, ballagás,
pedagógus nap, tanévzáró
 Állami ünnepek, történelmi emléknapok
 A Diákönkormányzat rendezvényei: verébtábor, elsős
avató, mikulás, karácsony, Péchy nap
 Szakmai tanulmányi és osztálykirándulások
 Pályaorientációs programok
 Iskolai és magasabb szintű versenyek
 Tanár-diák foci
 Különböző pályázatokon történő részvétel:

  Az intézményben nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre is. 

     - a Rákóczi szövetség támogatásával határon túli
kapcsolatok,
   -   Határtalanul!- pályázatok révén közös szakmai munka         
határon túli magyar tannyelvű építőipari iskolákkal,
     - a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával a diáksport
népszerűsítése.
A fenti programokról képes beszámoló a honlapon található!

 Jó kapcsolat a hazai és határon túli magyar
tannyelvű építőipari szakképző iskolákkal
 Szakmai gyakorlat lehetősége Németországban

Erősségeink

Péchy  I   Erősségeink



Debreceni SZC Péchy Mihály ÉpítőipariDebreceni SZC Péchy Mihály Építőipari
TechnikumTechnikum

ElérhetőségekElérhetőségek

4024 Debrecen, Varga utca 5.4024 Debrecen, Varga utca 5.  

info@pechy-debr.edu.huinfo@pechy-debr.edu.hu

06-52/531-892 vagy 20/465-909306-52/531-892 vagy 20/465-9093

www.dszcpechy.huwww.dszcpechy.hu

Péchy  I   Elérhetőségek

  facebook.com/pechydebrfacebook.com/pechydebr

instagram/ dszcpechyinstagram/ dszcpechy


