Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum
OM azonosító: 203033/005
Telefonszám: 52/503-150
Cím: 4032 Debrecen, Jerikó u. 17.
E-mail cím: titkarsag@dszcberegszaszi.hu
116 éves iskolánk Debrecen legnagyobb múlttal rendelkező szakképző intézménye, amely
az utóbbi években jelentősen megújult mind külsőleg, mind szakmai képzései tekintetében. A Beregszászi megújulása folyamatos, hiszen oktatásunknak alkalmazkodnia kell az
Ipar 4.0 kihívásaihoz és a megnövekedett gazdasági és munkaerőpiaci igényekhez. Éppen
ezért indítottuk be több, új képzésünket, hogy magasan képzett, piacképes tudással
rendelkező ﬁatal munkavállalót tudjunk adni a Debrecen városában és a régióban
megjelent nagyszámú multinacionális vállalatnak, kis- és középvállalkozásnak.
TECHNIKUM (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)
Elektronikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus

Elektronika és elektrotechnika ágazat

Automatikai technikus
Gépgyártás-technológiai technikus

Elektronika és elektrotechnika ágazat

Mechatronikai technikus
Gépjármű mechatronikai technikus

Specializált gép- és járműgyártás ágazat

Elektronika és elektrotechnika ágazat
Gépészet ágazat
Specializált gép- és járműgyártás ágazat

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Informatika és távközlés ágazat

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Informatika és távközlés ágazat

SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)
Villanyszerelő

Elektronika és elektrotechnika ágazat

Autógyártó

Specializált gép- és járműgyártás ágazat

Finommechanikai műszerész

Gépészet ágazat

A felvételiről részletes információt iskolánk honlapján találsz! www.dszcberegszaszi.hu

Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum
OM-azonosító: 203033/009
Cím: 4029 Debrecen, Víztorony utca 3.
Tel/Fax: 06-52/411-885
Email: brassai@brassai.hu
Iskolánk harmonikusan illeszkedik a több évszázados „iskolaváros” intézményeinek sorába,
követi, ápolja és fejleszti a hagyományokat. Következetes, ugyanakkor gyermekközpontúság
jellemzi az oktató –nevelő munkánkat. Követelményrendszerünkben alkalmazkodunk tanulóink
képességeihez és adottságaihoz, ﬁgyelembe vesszük partnereink és a mindenkori gazdasági
környezet iskolával szemben támasztott elvárásait. Alkalmazkodunk a munkaerő-piaci igényekhez, rugalmasan modernizáljuk a szakmatanításunkat. Az 1968-ban ipari szakközépiskolaként
alapított iskolánk 1970-ben Landler Jenő nevét kapta, a kilencvenes évek elején Brassai Sámuel
nevét vette fel. Iskolánk - rövid története ellenére - nagy utat tett meg, alapítása óta sok
változáson ment át, s e változások még napjainkban sem fejeződtek be. Intézményünk
kezdettől fogva gazdag lehetőséget kínál a tanulók foglalkozáson kívüli tevékenységéhez.
TECHNIKUM (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)
Logisztikai technikus

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

Ipari informatikai technikus

Elektronika és elektrotechnika ágazat

Elektronikai technikus
Gépjármű mechatronikai technikus

Elektronika és elektrotechnika ágazat

Mechatronikai technikus
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Specializált gép- és járműgyártás ágazat

Specializált gép- és járműgyártás ágazat
Informatika és távközlés ágazat

TECHNIKUM (1+5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL)
Specializált gép- és járműgyártás ágazat

Mechatronikai technikus

TECHNIKUM (6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)
Alternatív járműhajtási technikus

Specializált gép- és járműgyártás ágazat

A felvételiről részletes információt iskolánk honlapján találsz! www.dszcbrassai.hu

Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum
OM azonosító: 203033/017
Cím: 4024 Debrecen, Varga u. 5
E-mail: info@pechy-debr.edu.hu
Telefon: 06-52/531-892 vagy 20/465-9093

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.

TECHNIKUM (1+5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL)
Magasépítő technikus

Építőipar ágazat

TECHNIKUM (1+5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS NÉMET NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL)
Magasépítő technikus

Lorem ipsum

Építőipar ágazat

TECHNIKUM
(5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)
Lorem ipsum
Magasépítő technikus

Építőipar ágazat

Mélyépítő technikus

Építőipar ágazat

Épületgépész technikus

Épületgépészet ágazat

Faipari technikus

Fa- és bútoripar ágazat

Lorem ipsum
A felvételiről részletes információt iskolánk honlapján találsz! www.dszcpechy.hu

Debreceni SZC Vegyipari Technikum
Cím: 4024 Debrecen, Csapó u. 29-35.
OM-azonosító: 203033/019
E-mail: info@vegyipari.hu
Telefon: 06/52 503-260
A technikum az általános műveltség megalapozása mellett párhuzamosan biztosítja a
felkészülést az érettségi vizsgára és a technikusi vizsgára. Ennek megfelelően intézményünk
közismereti oktatást, ágazati alapoktatást és szakirányú technikus oktatást folytat. Okleveles
vegyész technikus képzésünk lehetővé teszi a szakirányú továbbtanulást a felsőoktatásban
rövidebb képzési idővel.
Iskolánkra magas színvonalú szakmai és nyelvi képzés jellemző, a vegyipar ágazatban indítandó 6
osztályunkból egy nyelvi előkészítő évfolyam nélküli magyar-angol két tanítási nyelvű, fél osztály
angol nyelvi előkészítővel induló magyar-angol két tanítási nyelvű, fél osztály német nyelvi
előkészítővel induló magyar-német két tanítási nyelvű lesz. Mindkét fél osztályban lehetőséget
biztosítunk a másik idegen nyelv tanulására is, megfelelve így a helyi munkaerőpiaci elvárásoknak.
TECHNIKUM (5 ÉVFOLYAMOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS)
Vegyész technikus

Vegyipar ágazat

TECHNIKUM (1+5 ÉVFOLYAMOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS ANGOL
NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL)
Vegyész technikus

Vegyipar ágazat

TECHNIKUM (1+5 ÉVFOLYAMOS MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS NÉMET
NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL)
Vegyész technikus

Vegyipar ágazat
TECHNIKUM (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Vegyész technikus
OKLEVELES TECHNIKUSKÉPZÉS
Vegyész technikus

Vegyipar ágazat
Vegyipar ágazat

A felvételiről részletes információt iskolánk honlapján találsz! www.dszcvegyipari.hu

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum
OM azonosító: 203033/016
Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.
E-mail: iskola@mechwart.hu
Telefon: 06-52/413-499 és fax: 06-52/413-152
Az 1950-es és 60-as években a Mechwart András Gépipari Technikum a korábbi felsőipariskolai
képzés legjobb hagyományait folytatva - igen jó hírnévre tett szert a technikusképzésben.
Végzős növendékeink sikeresen helytállnak mind az ipar és a gazdaság különböző területein,
mind pedig a felsőfokú továbbtanulásban. Az iskola tanulói nagyon szép eredményeket,
sikereket érnek el az országos szakmai tanulmányi versenyeken, valamint nemzetközi
tanulmányi versenyeken (Worldskills, Euroskills). Az érettségi vizsga után, és a szakképző
tanulmányokat követően a végzős növendékeinknek döntő többségét felveszik a felsőoktatási
intézményekbe.
TECHNIKUM (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)
Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Informatika és távközlés ágazat

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Informatika és távközlés ágazat

OKLEVELES TECHNIKUSKÉPZÉS
Szoftverfejlesztő és- tesztelő

Informatika és távközlés ágazat

Gépész technikus, CAD-CAM szakmairány

Gépészet ágazat

OKLEVELES TECHNIKUSKÉPZÉS
Mechatronikai technikus

Specializált gép és járműgyártás ágazat

TECHNIKUM (1+5 ÉVFOLYAMOS MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS NÉMET
NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL)
Gépgyártás-technológiai technikus

Gépészet ágazat

TECHNIKUM (1+5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL)
Mechatronikai technikus

Specializált gép- és járműgyártás ágazat

A felvételiről részletes információt iskolánk honlapján találsz! www.dszcmechwart.hu

Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum
OM azonosító: 203033/007
Cím: 4026 Debrecen, Piac utca 8.
E-mail: bethlen-kozgaz@bethlen-debr.edu.hu
Telefon és FAX: (52) 412-212
Ha érdekel az utazás világa, a gazdasági élet, ha saját vállalkozásban szeretnél dolgozni,
ismerd meg képzési kínálatunkat! Ha szereted az idegen nyelveket, szívesen kommunikálsz
külföldi partnerekkel, itt a helyed közöttünk! A város szívében nem csak tanulhatsz, de
megismerheted leendő munkahelyeidet is. Piacképes tudást, gazdag lehetőségeket
kínálunk számodra.
A következő tanévtől az okleveles technikusok képzése is megjelenik a képzési kínálatunkban. Élen járunk a pályázati lehetőségek kihasználásában, szakmai, nyelvi, uniós és magyar
projektek megvalósításában. Francia, német, svájci testvériskoláinkkal globális
együttműködést folytatunk a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés vagy a diszkrimináció
témájában. Az angol mellett francia, német, holland, orosz és kínai nyelvet is tanítunk. A
turizmus - vendéglátás ágazatban 2013 óta képzünk idegenvezetőket és szállodai szakembereket.
Végzettjeinkkel szerte a világban és itt a városban is találkozhatunk a bíróságoktól a
bankokon keresztül a legtöbb közhivatalig, hiszen a Bethlenes bizonyítvány mindig garancia.
TECHNIKUM (1+5 ÉVFOLYAMOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS ANGOL
NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL)
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Turisztikai technikus (Idegenvezető szakmairány)

Turizmus-vendéglátás ágazat

TECHNIKUM (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
OKLEVELES TECHNIKUSKÉPZÉS

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

A felvételiről részletes információt iskolánk honlapján találsz! www.dszcbethlen.hu

Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola
OM azonosító: 203033/018
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 25.
E-mail: igazgato@epitechdszc.hu
Telefon: 06-52/525-350 és Fax: 06-52/412-842
Iskolánk Hajdú-Bihar megye meghatározó építőipari szakképző intézménye, ahol az alapozó képzést
saját tanműhelyeinkben valósítjuk meg, kiváló oktatók irányításával. Az ágazati alapvizsgát követően
lehetőség nyílik bekapcsolódni duális képzésbe. A sokszínűséget nemcsak a szakmák sokasága,
hanem a szakiskolai képzés és a szakképzést előkészítő évfolyamok (Orientációs fejlesztő évfolyam,
Dobbantó Program) biztosítják.
SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)
Asztalos
Kárpitos

Fa- és bútoripar ágazat

Ács

Építőipar ágazat

Bádogos

Építőipar ágazat

Fa- és bútoripar ágazat

Burkoló

Építőipar ágazat

Kőműves

Építőipar ágazat

Szárazépítő

Építőipar ágazat

Festő, mázoló, tapétázó

Építőipar ágazat

Szigetelő

Építőipar ágazat

Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő

Épületgépészet ágazat

Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő

Épületgépészet ágazat

SZAKISKOLAI KÉPZÉS (1 + 2 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)
Bőrtárgy készítő

Kreatív ágazat

Asztalosipari szerelő

Fa- és bútoripar ágazat

Szobafestő

Építőipar ágazat
SZAKISKOLAI KÉPZÉS (1 + 4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Épület- és szerkezetlakatos

Gépészet ágazat

A felvételiről részletes információt iskolánk honlapján találsz! www.dszcepitech.hu

Debreceni SZC Irinyi János Technikum
OM azonosító: 203033/012
Cím: 4024 Debrecen, Irinyi u. 1.
E-mail: titkarsag@irinyi-debr.edu.hu
Telefon: 06-52/533-748 és Fax: 06-52/533-753
Intézményünket 1952-ben alapították, Debrecen egyik meghatározó, régi hagyományokon
alapuló szakképzést folytató iskolája vagyunk. Követve a változásokat és igényeket,
iskolánk folyamatosan alkalmazkodik a gazdaság és a munkaerőpiac által diktált
követelményekhez.
Jelenleg a technikumi képzés keretében 4 ágazatban folytatunk szakképzést: Sport,
Közlekedés és szállítmányozás, Turizmus-vendéglátás és Szociális. A szakképző iskolai
képzés keretében Élelmiszeripar ágazatban a Pék, Pék-cukrász és a Hentes és húskészítmény-készítő szakmákban tanulhatnak diákjaink, akik a tanulmányaik befejezése után
nagyon keresettek a munkaerőpiacon.
TECHNIKUM (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)
Fitness-wellness instruktor
Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező

Sport ágazat

Logisztikai technikus

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

Turisztikai technikus
Kisgyermekgondozó, -nevelő

Turizmus-vendéglátás ágazat

Sport ágazat

Szociális ágazat

TECHNIKUM (1+5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL)
Vendégtéri szaktechnikus

Turizmus-vendéglátás ágazat
SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Hentes és húskészítmény-készítő

Élelmiszeripar ágazat

Pék

Élelmiszeripar ágazat

Pék-cukrász

Élelmiszeripar ágazat

A felvételiről részletes információt iskolánk honlapján találsz! www.dszcirinyi.hu

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum
és Szakképző Iskola
Cím: 4027 Debrecen, Vénkert u. 2.
OM azonosító: 203033/013
Telefon: (52) 413-113, 413-255
E-mail: kereskedelmi.debrecen@gmail.com
Debrecen legnagyobb történelmi múlttal rendelkező szakképző iskolája várja új diákjait!
Az eltelt évek alatt az iskola képzési rendszere változott, de fő proﬁlunk mindvégig a
kereskedelem és a vendéglátás volt. Diákjaink megismerkedhetnek a legújabb
technológiákkal és alapanyagokkal, külföldi szakmai gyakorlatokon, országos és
nemzetközi versenyeken mutathatják meg kreativitásukat. Megtanítjuk, hogyan váljon
tanulóból menő sztárséf vagy sikeres menedzser. Napjainkban is a szakma legkiválóbb
szakembereitől tanulhatnak diákjaink. Ők azok a felelősségteljes, elhivatott, szakmájukban is kiemelkedő szakemberek, akik segítik napról napra a felnövekvő nemzedék
szakmai gyakorlatát, biztosítva szakmájuk megfelelő utánpótlásának képzését.
TECHNIKUM (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)
Kereskedő és webáruházi technikus

Kereskedelem ágazat

Vendégtéri szaktechnikus

Turizmus-vendéglátás ágazat

Cukrász szaktechnikus

Turizmus-vendéglátás ágazat

Szakács szaktechnikus

Turizmus-vendéglátás ágazat
SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Kereskedelmi értekesítő

Kereskedelem ágazat

Cukrász

Turizmus-vendéglátás ágazat

Szakács

Turizmus-vendéglátás ágazat

Pincér-vendégtéri szakember

Turizmus-vendéglátás ágazat

Panziós-fogadós

Turizmus-vendéglátás ágazat

A felvételiről részletes információt iskolánk honlapján találsz! www.dszckereskedelmi.hu

Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
OM-azonosító: 203033/002
Cím: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.
Telefon: 52/471-798, 52/471-776 és Fax: 52/534-207
E-mail: baross.debrecen@gmail.com
A Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Debrecen város
egyik legrégibb és legnagyobb szakképző iskolája.
Mindennapos munkánkban kiemelt ﬁgyelmet fordítunk Debrecen és a környező
települések szakképzési, mesterségbeli hagyományainak megismertetésére. Arra
törekszünk, hogy a gazdaság és az ipar által keresett szakembereket tudjunk képezni. A
Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium technikumi és
szakképző iskolai képzést is végez.
TECHNIKUM (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)
Szoftverfejlesztő és -tesztelő
Informatika és távközlés ágazat
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Informatika és távközlés ágazat

Gépész technikus (CAD-CAM szakmairány)

Gépészet ágazat

Hegesztő

SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)
Gépészet ágazat

Gépi és CNC forgácsoló

Gépészet ágazat

Épület- és szerkezetlakatos

Gépészet ágazat

Ipari gépész
Karoszszérialakatos

Gépészet ágazat
Specializált gép- és
járműgyártás ágazat

A felvételiről részletes információt iskolánk honlapján találsz! www.dszcbaross.hu

Debreceni SZC Kreatív Technikum
OM azonosító: 203033/015
Cím: 4027 Debrecen, Sétakert utca 1-3.
E-mail: titkarsag@dszckreativ.com
Telefon (porta): 06-52/503-833 Telefon (titkárság): 06-52/503-831

A Debreceni SZC Kreatív Technikum Debrecen belvárosától nem messze, a Nagyerdő
szomszédságában, villamossal és autóbusszal is kiválóan megközelíthető helyen, kertvárosi övezetben helyezkedik el.
Életkortól függetlenül a szakmák széles palettáját nyújtjuk a kreatív, szépészet és az
oktatás ágazatban a hozzánk érkező diáknak. A piac- és versenyképes, jól kamatoztatható
szakmai tudás megszerzését a XXI. század követelményeinek megfelelő, jól felszerelt
tanműhelyek biztosítják, amelyek kiegészítik a duális képzés valós munkakörnyezetét.
Számos céget és vállalkozást tudhatunk partnereinkként.
A tanuláson kívül sok vidám iskolai esemény színesíti diákjaink mindennapjait.

TECHNIKUM (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)
Kreatív ágazat

Graﬁkus
Dekoratőr

Kreatív ágazat

Nyomdaipari technikus (Nyomdaipari gépmester szakmairány) Kreatív ágazat
Oktatási szakasszisztens

Oktatás ágazat

Kozmetikus technikus
Fodrász

Szépészet ágazat

Szépészet ágazat
SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Divatszabó (Női szabó szakmairány)

Kreatív ágazat

A felvételiről részletes információt iskolánk honlapján találsz! www.dszckreativ.hu

