
ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ NAPPALI KÉPZÉSEK 

Technikus bizonyítvány! Fizetés!  
A tudás a legjobb befektetés! 

2 éves nappali rendszerű képzések. Ágazati alapvizsga után (első félév) 
szakképzési munkaszerződés köthető a vállalatokkal, cégekkel, ahol a 

szakmai tudás tökéletesre fejleszthető! 

 magasépítő technikus 

 mélyépítő technikus 
 épületgépész technikus 

 faipari technikus 

Bemeneti feltétel: érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság. 

FELNŐTTEK SZAKMAI OKTATÁSA 

A Péchy sikert kínál!  
Rugalmasan, Önhöz igazodva! 

Felnőttként már két szakma megszerzése is ingyenes. Esti képzés 

formájában, akár heti 2-3 nap elfoglaltsággal, előzetes tudásbeszámítás 

esetén csökkentett időtartamban szerezhet újabb szakmát. Lehetőség 
van a kontakt oktatás mellett, online és távoktatásban tartott órákra is. 

A szakmai oktatást lezáró vizsgát egy független akkreditált 

vizsgaközpontban kell letenni. Sikeres vizsga esetén technikusi 

oklevelet kap. 

Bemeneti feltétel: érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság, 

pályaalkalmassági. 

 magasépítő technikus 

 mélyépítő technikus 
 útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus 

 épületgépész technikus 

 faipari technikus 

 dekoratőr 

FELNŐTTEK SZAKMAI KÉPZÉSE 

Új tudás, rövid idő alatt a Péchyben! 

 a képzések pár hónaposak, 

 a képzések államilag támogatottak, ingyenesek, 

 a szakmák megfelelő létszám esetén indulhatnak, 

 előzetes tudás is beszámítható,  

 az oktatási napok hétköznap, illetve hétvégén is lehetnek, 

 a képzések tanúsítvánnyal zárulnak, melynek birtokában 
képesítő vizsga tehető és képesítő bizonyítvány szerezhető, 

 az oktatás kontakt/távoktatás formájában is zajlik 

Bemeneti feltétel: érettségi bizonyítvány, szakmai bizonyítvány, az 
egészségügyi alkalmasság. Egyes képzések esetében szakmai 
előképzettség, gyakorlat is szükséges lehet!  

A szakmai képzés idejére felnőttképzési jogviszony jön létre. 

 műemlékfenntartó szaktechnikus (magasépítő technikusoknak) 
 létesítmény energetikus (épületgépész technikusoknak) 
 lakberendező 

A PÉCHY BIZTOS ÉLETPÁLYÁT KÍNÁL! 

 
Iskolánkat 1949-ben alapították, hogy az építőipari szakmák technikusait 

képezzék. Az iskola fennállása óta töretlenül, a kor igényeinek megfelelően teljesíti a 
rábízott feladatot. A Péchy, olyan iskola, ami klasszikus értéket képvisel. Ma az 
intézmények versenyben állnak egymással és mindenki ki akar tűnni, valami 
szokatlannal, modernnel, innovatívval. A mi iskolánkat az elmúlt időszak formálta és 
minden korban igyekeztünk a legpiacképesebb tudást átadni a felnövekvő 
nemzedéknek. Értékmegőrzésre törekszünk, hiszen csak így lehet korszerű, stabil 
alapot adni a tanulóknak, amire támaszkodva a folyamatosan és egyre nagyobb 
sebességgel változó világban sem lesznek soha elveszettek.  

Munkánk során arra törekszünk, hogy: 

 tudatosítsuk a diákokban, hogy a tudás a legnagyobb érték, 
 az idegen nyelvi tudást szem előtt tartva fejlesszük a tanulók általános és 

szakmai kompetenciáit, 
 sokoldalú, felelősségteljes fiatalokat neveljünk, 
 olyan értékeket közvetítsünk, mint a tisztesség, következetesség, 

szavahihetőség, megbízhatóság, emberségesség, tolerancia, szociális 
érzékenység, környezettudatosság, 

 olyan tanulókat képezzünk, akik a megszerzett tudással a munkaerőpiac 
gyors változásihoz képesek igazodni, új tudást szerezni, 

 a helyi és térségi céges kapcsolatokat használva önállóan is dolgozni tudó 
szakembereket neveljünk ki, a szakember hiány csökkentésének 
érdekében. 

www.dszcpechy.hu 
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KEDVES PÁLYAVÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLÓ DIÁKOK! 

Ösztöndíj és szakma! Együtt sikerül! 

Intézményünk képzéseit ajánljuk minden olyan fiatal 
számára aki: 

 szeret rajzolni, tervezni, építeni, 
 szereti a látványos eredményeket, 
 műszaki affinitással és problémamegoldó készséggel bír, 
 kellően kreatív és van térlátása, 
 szépet, használhatót szeretne alkotni, 
 érdeklődik az építészet, épületgépészet vagy a faipar 

iránt! 

Mit jelent ez számodra: 

 a képzés idején (9. és 13. évfolyam) kezdve felmenő 
rendszerben tanulmányi eredménytől függő 
ösztöndíjban részesülsz,  

 9-10. évfolyamon ágazati alapoktatásban veszel részt,  
 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát kell tenned,  
 11. évfolyamtól választhatsz az ágazatok képzései közül, 
 11. évfolyamtól szakképzési munkaszerződést 

köthetnek veled a vállalatok, cégek, az ösztöndíj 
mértéke elérheti akár az adott évre vonatkozó 
minimálbér összegét is 

 karriered beindításához a gyakorlatorientált oktatás 
elengedhetetlen feltétel, 

 angol és német nyelvből szerezhetsz nyelvtudást, 
nyelvvizsgát, 

 külföldi partnerkapcsolatunk révén lehetőséged nyílik 
németországi szakmai gyakorlat végzésére, 

 biztos alapot kapsz, a szakirányú továbbtanuláshoz, 
 a technikusi végzettséggel középvezetőként a szervezési 

és tervezési folyamatot irányíthatod, 
 a technikus összekötő szerepet tölt be a vezető és a 

szakmunkások között. 

 

 Nagyné Pálinkás Anikó 

  igazgató 

 

A sikerhez nem visz lift! A lépcsőt kell használni! 

Fokról, fokra! (G.Downy) 

 

A TECHNIKUM A MINŐSÉGI OKTATÁS HELYSZÍNE! 

A megszerezhető technikusi szakképzettség az öt-, néhány esetben hatéves 

(nyelvi előkészítő) képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. 

Az érettségi bizonyítvány és a technikusi oklevél mellett nyelvvizsga 

megszerzésére is lehetőség van. A technikumban végzetteket mind a 

munkaerőpiac, mind a felsőoktatás tárt karokkal várja. A megszerezhető 

technikus szakképzettséggel középvezetőként irányít, valamint összekötő 

szerepet tölt be a vezető és szakmunkások között. A rohamosan fejlődő és 

változó gazdaság elvárása, hogy jól képzett, értékes tudással bíró, felkészült 

szakemberek kerüljenek ki a szakképzésből, akik megállják helyüket és 

sikeresek lesznek a munkaerőpiacon. 

ÉPÍTŐIPAR ÁGAZAT 

Magasépítő technikus  
Kód: 0451 

Felvehető: 64 fő 

Magasépítő technikus, angol nyelvi előkészítő ( 1+5 év) 
Kód: 0452 

Felvehető:22 fő  

Magasépítő technikus, német nyelvi előkészítő (1+5 év) 
Kód: 0453 

Felvehető:10 fő 

Mélyépítő technikus  
Kód: 0454 

Felvehető: 20 fő 

ÉPÜLETGÉPÉSZ ÁGAZAT 

Épületgépész technikus  
Kód: 0455 

Felvehető: 32 fő 

FA- ÉS BÚTORIPAR ÁGAZAT 

Faipari technikus  
Kód: 0456 

Felvehető: 12 fő 

A felvétel feltétele: Egészségügyi orvosi alkalmasság.  
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). 

Felvételi vizsga: nincs  

Pontszámítás: A középfokú felvételi eljárás során az azonos pontszámot 
elért tanulók rangsorolása a következők szerint történik: A Szakmai 
Programban rögzítettek szerint.  

 


