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SZAKISKOLAI KÉPZÉS 

(3 ÉV) 

Kőműves és hidegburkoló, Ács, Központifűtés- 
és gázhálózat-rendszerszerelő, Hegesztő, Víz-, 
csatorna- és közmű-rendszerszerelő, Festő, 
mázoló, tapétázó 

Felvételi követelmények: magyar nyelv és 
irodalom, történelem, matematika, fizika, ide-
gen nyelv, 7. o. év végi és 8. o. félévi eredmé-
nyeinek átlaga. 
A szakképző évfolyamokra való beiskolázás 
feltétele az orvosi alkalmasság. 

 

SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA  
JELENTKEZHETNEK 

 
• szakiskolába, 
• a 11. évfolyamra más iskolában 10. évfo-

lyamot végzett 
• technikusképzésre más iskolában érettsé-

gizett 21 év alatti tanulók is. 
 

 

BEISKOLÁZÁS 
2014/2015 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 
Épületgépészet szakközépiskolai ágazat 
kód   
21 Épületgépész technikus 
képzési idő: 4+1 év 
Képző- és iparművészet szakközépiskolai 
ágazat 
kód szakképesítés 
22 Grafikus 
képzési idő: 4+1 év; 
felvételi vizsga: 2014. 03. 03. 
Ügyvitel szakközépiskolai ágazat 
23   Irodai asszisztens 
képzési idő: 4+1 év 
 

SZAKISKOLA 3 év 
kód   
24 Hegesztő 

25 
Központifűtés- és gázhálózat rendszer-
szerelő 

26 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszere-
lő 

27 Kőműves és hidegburkoló 
28 Ács 
29 Festő, mázoló, tapétázó 

 

pályaválasztási nyílt napok 
2013. 11. 13. 
2013. 11. 20. 

900 -tól 
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OM – 029312-003 
 

���� 3700 Kazincbarcika Herbolyai u. 9. 
 

���� deaksuli@mailbox.hu 
www.deaksuli.hu 

 
���� (48) 310-034; (48) 512-682 

���� (48) 512-684 
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ISKOLÁNKRÓL 

 
Iskolánk, a Deák Ferenc Szakképző és Művé-
szeti Szakközépiskola Kazincbarcika legelső 
szakképző intézménye. Egy évvel fiatalabb, 
mint a városunk. Az évek során képzési terü-
letünk mindig újabb szakterülettel kiegészülve 
bővült. Hat szakmában folytatunk szakmun-
kásképzést, ezen kívül szakközépiskolai és 
technikusi oktatás is megvalósul. 1999-ben 
indítottuk útjára a művészeti szakközépiskolai 
képzést, melynek keretén belül a képző- és 
iparművészet területén három szakma meg-
szerzésére van lehetőség. 
A munkaerő piacon keresett szakmákat oktat-
juk. 
Közel 600 diákunknak közel 50 pedagógus, 
mérnöktanár és szakoktató segít elsajátítani a 
választott szakma fortélyait.  
A szakiskolai képzés 3 évfolyamos képzéssé 
alakult, mely évek során a közismereti tárgyak 
mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a szak-
mai elmélet és gyakorlat. A 9. évfolyamon is-
kolai tanműhelyben történik a szakmai gya-
korlat oktatása, 10. és 11. évfolyamon azon-
ban külső cégekhez kerülnek a tanulók. 
A kilencedik évfolyamra jelentkezhet a nyol-
cadik osztályt sikeresen elvégző tanuló. Fel-
vételi a tanulmányi eredmény és orvosi al-
kalmassági vizsgálat alapján történik. 
 

 
KÉPZÉSEINK 

 
MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI 

KÉPZÉS 
(5 ÉV) 

A művészeti szakközépiskola 5 éves, mely idő 
alatt a tanulók felkészülnek az érettségi és 
szakmai vizsgára. Az érettségire történő felké-
szítés mellett szakmai elméleti és gyakorlati 
képzésben részesülnek, és az utóbbiakon a 
foglalkozások kiscsoportosak (8-10 fő). A 12. 
évfolyamot lezáróan érettségit, a 13. évfolyam 
végén művészeti szakmai vizsgát tesznek. 

•  Grafikus 
Szakterülete a kiadványszerkesztés, az animá-
ció készítés. A szakképesítés megszerzése 
után képes az elképzelések megbeszélése, 
rögzítése után önállóan elkészíteni a szüksé-
ges tervvázlatokat, azok variációit. Mindezt 
magas szakmai színvonalon, esztétikus megje-
lenítéssel végzi, mindhárom szakterület tech-
nikai eszközeit teljes mértékben ismeri. 

 
 
Felvételi követelmények: magyar nyelv és 
irodalom, történelem, matematika, idegen 
nyelv, rajz és vizuáliskultúra 7. o. év végi és 
8. o. félévi eredményeinek átlaga. Rajz tan-
tárgyból készségfelmérés. 

 
 
 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 
(4+1 ÉV) 

Az érettségi felkészítő szakaszban (9-12. év-
folyam) a tanulók a közismereti tárgyak mel-
lett gépészeti vagy ügyviteli szakmai elméleti 
és gyakorlati oktatást is kapnak. A 12. évfo-
lyamot lezáró sikeres érettségi vizsgát követő-
en egy év alatt  épületgépész technikus vagy 
irodai asszisztens szakmát szerezhetnek. 

• Épületgépész technikus 
A szakmai képzés során a tanulók megismer-
kednek a lakó, ipari és kommunális épületek 
fűtés- és légtechnika, vízellátás, csatornázás 
és gázellátás elméleti alapjaival és gyakorlati 
kivitelezésével. A végzett technikusok külön-
böző épületgépészeti szakágakban műszaki 
előadói, ellenőri és tervezői munkaköröket 
tölthetnek be. Gazdasági ismereteiket is fel-
használva önálló vállalkozóként víz- gáz, fű-
tés-légtechnika területeken tervezői, kivitele-
zői feladatokat végezhetnek. 
 

• Irodai asszisztens 
Az 5 év alatt a tanulók elsajátítják a gépírást, 
irodai ismereteket, vállalkozási ismereteket 
tanulnak. Alkalmassá válnak irodák vezetésé-
re.  

Felvételi követelmények: magyar nyelv és 
irodalom, történelem, matematika, fizika, ide-
gen nyelv, 7. o. év végi és 8. o. félévi eredmé-
nyeinek átlaga. 


