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ACSÁDY IGNÁC TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ
ISKOLA

 "A jó szakma felér egy diplomával!"

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓPÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

TECHNIKUMTECHNIKUMTECHNIKUM
Az öt éves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Matematikából,

magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat,
ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a negyedik

évfolyam végén előrehozott érettségit tehet. A technikumban érettségizőnek nem kell
ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi

tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kaphatja kézbe az érettségi
bizonyítványt és a technikusi oklevelet. A technikumban végzettek jelentős előnyt

élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál.

SZAKKÉPZŐ ISKOLASZAKKÉPZŐ ISKOLASZAKKÉPZŐ ISKOLA
A képzés három éves. Az ágazati ismereteket adó első év után történik a

szakmaválasztás. A 9. évfolyamon a gyakorlati képzés is az iskolában zajlik, a 10-11.
évfolyamon duális képzés keretében, vállalati keretek között. A képzés zárásaként
szakmai vizsgát tesz a tanuló. Ezt követően 2 év alatt érettségit szerezhet, ami után

tovább tanulhat  akár a felsőoktatásban is.

Mind a szakképző iskola, mind a technikum ágazati alapoktatással indul. A szakma
kiválasztását követően kezdődik el a szakirányú oktatás.

A szakképzésben résztvevők a tanulmányok megkezdésekor ösztöndíjban
részesülhetnek.

Pályaválasztási nyílt nap: 2021. november 04. 09-12 óráigPályaválasztási nyílt nap: 2021. november 04. 09-12 óráig
Pályaválasztási szülői értekezlet: 2021. december 06. 16:30Pályaválasztási szülői értekezlet: 2021. december 06. 16:30

Kedves érdeklődő!Kedves érdeklődő!Kedves érdeklődő!   
Köszönjük, hogy elolvasod tájékoztatónkat.Köszönjük, hogy elolvasod tájékoztatónkat.Köszönjük, hogy elolvasod tájékoztatónkat.

Először tekintsd át oktatási intézménytípusainkat.Először tekintsd át oktatási intézménytípusainkat.Először tekintsd át oktatási intézménytípusainkat.

https://www.facebook.com/acsadyignac.szakkepzoiskola

Telefon.: 89/313-055



A technikai és technológiai fejlődés következtében egyre nagyobb számban van szükség jól
képzett műszaki szakemberekre. Az ágazat szakmái jó választások mindazoknak, akik
érdeklődnek a gépjárművek iránt, szeretik a gépeket szerelni, javítani, működésüket

megismerni, megérteni. Olyan szakmára vágynak, amellyel kiválóan el tudnak helyezkedni
a munkaerőpiacon, valamint ami jó perspektívát és változatos feladatokat kínál. Remek

választás azok számára is, akik nyitottak szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására.

Gépjármű mechatronikai technikus (autószerelő)
Kód: 2001

Aki szeretné felfedezni a világot, utazni, új kultúrákat megismerni és emberekkel

foglalkozni, továbbá érdeklődik a gasztronómia iránt, annak a turizmus-vendéglátás

ágazatban való továbbtanulás kiváló lehetőséget biztosít.A szakács szaktechnikus a

vendéglátóipar termelési és irányítási területén, kihelyezett vagy fix éttermi konyhán az

egység vezetéséért felelős szakember, magas szaktudással. A szakács szaktechnikus a

különböző rendezvények fő koordinátora a catering tekintetében.

Szaktudásával segíti, irányítja a zökkenőmentes és a vendégek megelégedésére végzett

munkát.

Szakács szaktechnikus
Kód: 2002

A Fa- és bútoripar ágazat életpályák számtalan szakmáját fogja össze. Mindben közös, hogy
alkotó, kreatív munkával hoz létre használati tárgyakat, melyek hétköznapjainkban

nélkülözhetetlenek, kényelmünket szolgálják, használatuk biztonságot és sok örömöt okoz.
Épületek alkotóelemeitől kezdve (pl. fa alapanyagú falazóelemek, nyílászárók) a tároló- és

ülőbútorokon át (iroda-, konyha-, lakószobaszekrények, asztalok, ülőgarnitúrák, ágyak,
székek) a műalkotásokig (szobrászat, faragás, intarziák, díszletek) rendkívül széles a skála.

Faipari technikus
Kód: 2003

TECHNIKUMI KÉPZÉSEK



SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK

A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet kielégítésének kiszolgálása mellett

kulináris élményt is nyújt a vendégek számára. Szinte minden társadalmi, családi, vallási

eseményben szerepe van az étkezésnek, így a  főzésnek is, ami a szakács fő tevékenységi

köre. A szakács élelmiszerekből ételeket, fogásokat „varázsol” remek ízérzékével és

kreativitásával meg persze fűszerekkel, ízesítőkkel.

Szakács
Kód: 2101

A pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységekben fogadja az érkező vendégeket,

igény szerint ételt és italt ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott ételeket. Folyamatosan figyel

vendégeire, kínál, utántölt, rendben tartja az asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a

fizettetést.

Pincér
Kód: 2101

A gépeken, gépsorokon a pneumatikus, hidraulikus, villamos berendezéseket telepít,azokon

hibafeltárást végez, a rendszerek elemeit karbantartja, javítja, azokhoz egyszerű
pótalkatrészeket gyárt fémből vagy műanyagból.

Mechatronikus-karbantartó
Kód: 2102

A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket

egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. A hegesztés

során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a 

 munkadarabok között nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre. Ismeri és

biztonsággal használja a kézi és kisgépes  fémalakító műveletekhez használatos gépeket,

szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

Hegesztő
Kód: 2103

A villanyszerelő épületek, létesítmények és hálózatok hagyományos és intelligens villamos

és napelemes rendszerének kialakítását végző szakember. Az ipari és kommunális

létesítmények villamos berendezésének szerelése során kapcsoló- és elosztóberendezést

telepít, ipari energia elosztó vezetéket, szabadvezetéket, kábelt, vezérlő- és

szabályozókészüléket, berendezést szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a villamos ellenőrző
mérések, vizsgálatok és beállítások elvégzése is.

Villanyszerelő
Kód: 2104



Az asztalos egy olyan faipari szakma, amelyet a hagyományos kézműves munka mellett a

gépi technológia, a digitalizáció jellemez. Az asztalos különböző rendeltetésű és szerkezetű
bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését, szerelését, javítását és

felújítását végzi. Az asztalos az a szakember, aki munkája révén a családok számára igazi

otthont, a közösségek számára pedig a munkahelyeken harmóniát teremt.

Asztalos
Kód: 2105

A kereskedelmi értékesítő a korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és

tájékoztatja a vásárlókat. Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevékenysége

kiterjed továbbá az áru beszerzésére, átvételére, készletkezelésére, állagmegóvására, a

környezetvédelemre.

Kereskedelmi értékesítő
Kód: 2106

Festő, mázoló, tapétázó feladata a különféle alapfelületek festése, mázolása, díszítése,

megóvása a környezet hatásaival szemben. A megfelelő bevonatrendszer kiválasztásához

elengedhetetlen a szakszerű felületdiagnosztika, majd a felület előkezelése, előkészítése.

Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a

munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági előírások szerint végzi. Tevékenységével, a

festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz az építőipari technológiai 

 folyamatokban.

Festő, mázoló, tapétázó
Kód: 2107

Jelentkezz az Acsádyba!Jelentkezz az Acsádyba!Jelentkezz az Acsádyba!
A JELENTKEZÉSHEZA JELENTKEZÉSHEZ    JELÖLD A VÁLASZTOTT ÁGAZATHOZ TARTOZÓJELÖLD A VÁLASZTOTT ÁGAZATHOZ TARTOZÓ

KÓDOT A JELENTKEZÉSI LAPON!KÓDOT A JELENTKEZÉSI LAPON!
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