
 

Pápai Szakképzési Centrum 

 8500 Pápa, Erkel F. u. 39.  

titkarsag@papaiszc.hu 

www.papaiszc.hu  

 

 Pápai SZC 

Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola 
8500  Pápa, Erkel Ferenc utca 39. 

Tel: 89/313-055      

Fax: 89/313-813 
E-mail cím: acsady@acsady-papa.edu.hu 

Honlap: www.acsady-papa.hu 

Igazgató: Nagy Zsolt 

Pályaválasztási felelős: Matting Mónika 

OM azonosító: 203047 

Telephely kód: 002 

 

 

 

Iskolánkban induló képzési formák: 
 

II..  TTeecchhnniikkuumm::  
  

TTeecchhnniikkuummii  kkééppzzééss  ((88..  éévvffoollyyaamm  uuttáánn))  

 

Az 5 éves képzés keretében a tanulók a közismereti tárgyak mellett szakmai ismerteket tanulnak.  

A 10. évfolyam ágazati alapvizsgával zárul.  A 12. évfolyam végén érettségi vizsgát tesznek a 

tanulók magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból. Az 13. évfolyam 

idegen nyelvi érettségivel és szakmai vizsgával zárul.    
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Az itt megszerzett technikus vizsga eredménye emelt szintű érettségi vizsgának felel meg. Szakirányú 

továbbtanulás esetén, akár felvételi nélkül juthatnak be felsőoktatási intézménybe.  

A szakmai bizonyítvány mellé Europass bizonyítvány-kiegészítő kérhető.  

9-10. évfolyamon az iskola tanműhelyében folyik a gyakorlati képzés, 11-13. évfolyamon pedig 

külső képzőhelyen. 

Felvétel a technikumba: 

Az általános iskola 7. osztály év végén, valamint a 8. osztály félévekor kapott matematika, magyar 

nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és fizika/földrajz tantárgyak érdemjegyeiből képzett 

pontszámok alapján történik. 

A szakmának megfelelő egészségügyi alkalmassággal rendelkezni kell.  

 

Jelentkezni ágazatra kell, az ágazati alapvizsga után választ a tanuló az iskola által felkínált 

szakmákból. 

 

Ösztöndíjra a képzés első napjától jogosult a tanuló. 

 

Kód Ágazat Kimenet Időtartam 
A jelentkezés 

határideje 

A 

beiratkozás 

feltétele 

2001 
Specializált gép- 

és járműgyártás 

érettségi + gépjármű-

mechatronikai technikus  
5 év 2022.02.18. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

2002 
Turizmus-

vendéglátás 

érettségi + 

szakács szaktechnikus 
5 év 2022.02.18. 

8 általános, 

egészségügyi, 
pályaalkalmasság 

2003 Fa- és bútoripar 

érettségi + 

faipari technikus 

 

5 év 2022.02.18. 
8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

 

IIII..  SSzzaakkkkééppzzőő  iisskkoollaa::  

A képzés 3 éves. A 9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók. Ezt követően 

választhatják az iskola által megadott, az ágazathoz tartozó szakmát. A 11. év végén szakmai 

vizsgát tesznek. Ezt követően munkába állhatnak, vagy 2 év alatt érettségit szerezhetnek, az 

érettségi birtokában tovább tanulhatnak a felsőoktatásban. 

 

A szakmai képzés formája duális, kompetenciaalapú oktatás. 

 

A 3 éves képzés egyharmadában közismereti képzés, fennmaradó részében szakmai elméleti és 

gyakorlati képzés folyik. Az ágazati alapvizsga után a 10-11. évfolyamon a gyakorlati képzés külső 

képzőhelyen folyik. 

 

Felvétel a szakképző iskolába 

 

Az általános iskola 7. osztály év végén, valamint a 8. osztály félévekor kapott matematika, magyar 

nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és fizika/földrajz tantárgyak érdemjegyeiből képzett 

pontszámok alapján történik a rangsorolás. 



A szakmának megfelelő egészségügyi alkalmassággal rendelkezni kell.  

 

Jelentkezni ágazatra kell, az ágazati alapvizsga után választ a tanuló az iskola által felkínált 

szakmákból. 

 
Ösztöndíjra a képzés első napjától jogosult a tanuló. 

 

Kód Ágazat Kimenet 
Idő-

tartam 

A 

jelentkezés 

határideje 

A beiratkozás 

feltétele 

2101 
Turizmus-

vendéglátás 
szakács 3 év 2022.02.18. 

8 általános, 

egészségügyi, 

pályaalkalmasság 

2101 
Turizmus-

vendéglátás 
pincér-vendégtéri 

szakember 
3 év 2022.02.18. 

8 általános, 

egészségügyi, 

pályaalkalmasság 

2102 
Specializált gép- 

és járműgyártás 
mechatronikus-

karbantartó 
3 év 2022.02.18. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

2103 Gépészet hegesztő 3 év 2022.02.18. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság, 

pályaalkalmasság 

2104 
Elektronika és 

elektrotechnika 
villanyszerelő 3 év 2022.02.18. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

2105 Fa- és bútoripar asztalos 3 év 2022.02.18. 
8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

2106 Kereskedelem 
kereskedelmi 

értékesítő 
3 év 2022.02.18. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

2107 Építőipar 
festő, mázoló, 

tapétázó 
3 év 2022.02.18. 

8 általános, 

egészségügyi, 

pályaalkalmassági 

 

IIIIII.. ÉÉrreettttssééggiirree  ffeellkkéésszzííttőő  kkééppzzééss 
 

Szakmai bizonyítvánnyal rendelkező fiatalok számára 2 éves érettségit adó oktatást biztosítunk. 

Jelentkezni az iskola egyedi jelentkezési lapjával lehet. A jelentkezési lap honlapunkról letölthető: 

www.acsady-papa.hu 

 

IIVV..  DDoobbbbaannttóó  pprrooggrraamm  --  MMűűhheellyyiisskkoollaa  
 

Szakmai tartalma:  

 Jövőkép és életpálya kialakítása  

 Az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése  

 Személyes kompetenciák fejlesztése (problémamegoldás, kreativitás)  

 Társas kompetenciák fejlesztése  

 Alapkompetenciák fejlesztése (szövegértés, alapvető számolás, digitális kompetenciák)  

Szervezésének keretei:  

 8-12 fős létszám  

 Projektfeladatok  

 Manuális készségek, mozgáskoordináció fejlesztése  

 Felelősségvállalást növelő feladatok, szituációk  

 A pedagógus fő tevékenysége a mentorálás  

http://www.acsady-papa.hu/


 

A Dobbantó programban az vehet részt, aki  

- tizenhatodik életévét betöltötte 

- alapfokú végzettséggel nem rendelkezik.   

 

A dobbantó programban a megfelelő kompetenciákat elérő tanulók átkerülnek a Műhelyiskolába, 

ahol részszakképesítés megszerzésére nyílik lehetőségük. 

 

A műhelyiskola szakmai tartalma, szervezési keretei: 

 

A műhelyiskolában kizárólag részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik, amelyet 

tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között, nappali rendszerben, egy-öt fős csoportokban 

lehet elvégezni.  

A műhelyiskolában részszakma megszerzésére – a tanév rendjére tekintet nélkül – legalább hat, 

legfeljebb huszonnégy hónap áll a tanulók rendelkezésre. 

 

A Műhelyiskolában az vehet részt, aki  

- a szakképző iskola dobbantó programját elvégezte, vagy  

- alapfokú végzettséggel rendelkezik és a tizenhatodik életévét betöltötte.  

 

A dobbantó program és a műhelyiskola együttes elvégzése alapfokú végzettséget és 

szakképesítést jelent. 

  

VV..  FFeellnnőőtttteekk  sszzaakkmmaaii  ookkttaattáássaa    

Megfelelő számú jelentkező esetén az iskola a szakmajegyzékben felsorolt alapszakmák közül indít 

képzést. Jelentkezési határidő folyamatos.   

Az első két szakma megszerzése  INGYENES. 

  

Iskolánk 1883 óta működő, nagy hagyományokra visszatekintő intézmény.  

Jól felszerelt tanműhelyekre, szaktantermekre építve folytatjuk a gyakorlati és az elméleti képzést, 

illetve tanulóink külső képzőhelyeken sajátítják el választott szakmájukat. A hagyományos 

szerszámoktól kezdve a modern gépek, berendezések szolgálják a szakszerű tudás elsajátítását. 

 A sportolni vágyók számára több sportpálya, tornaterem és konditerem áll rendelkezésre. 4 db 

számítógépterem, interaktív táblákkal felszerelt tantermek, könyvtár olvasóteremmel segíti az 

érettségire, illetve a szakmai vizsgákra való felkészülést.  

Igény esetén mind a fiúknak, mind a lányoknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. 


