
ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ NAPPALI KÉPZÉSEK 

2 évfolyamos, érettségire épülő nappali rendszerű képzéseink 

keretében szakmai végzettség szerezhető.  

• Logisztikai technikus 

A felvétel feltétele: érettségi  

FELNŐTTEK SZAKMAI OKTATÁSA 

1,5 éves ingyenes képzéseinket felső korhatár nélkül mindenki 

számára ajánljuk. Rugalmas oktatási formákat és munkarendet 

használva biztosítjuk a munka melletti tanulás lehetőségét.  

• Logisztikai technikus 

• Turisztikai technikus  
• Kisgyermekgondozó, -nevelő 

• Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező  

A felvétel feltétele: érettségi 

• Pék 
• Pék-cukrász 
• Hentes és húskészítmény-készítő 

A felvétel feltétele: 10 évfolyam 

FELNŐTTEK SZAKMAI KÉPZÉSE 

• Regeneráló wellness szakember (400 óra) 

Bemeneti feltétel: érettségi, egészségügyi alkalmasság 

• Sportmasszőr (600 óra) 

Bemeneti feltétel: érettségi, egészségügyi alkalmasság 

• Fitness instruktor (250 óra) 

Bemeneti feltétel: érettségi, egészségügyi alkalmasság 
Szakmai előképzettség: Gyógymasszőr szakképesítés,  
5 0923 03 09 Rehabilitációs terapeuta/Gyógymasszőr 
szakmairány 

• Személyi edző (250 óra) 

Bemeneti feltétel: érettségi, egészségügyi alkalmasság 

Szakmai előképzettség: Sportedző (a sportág 

megjelölésével); Sportoktató (a sportág megjelölésével); 

Fitness-wellness instruktor; Aqua tréner; Csoportos fitness 

instruktor; Fitness instruktor; Rekreációs mozgásprogram-

vezető (a szakirány megjelölésével); Tánc instruktor 

szakképesítés 

Iskolánkról 
 
 

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.  

 

2015. július 1-től a Debreceni Szakképzési Centrum 

keretein belül működünk. 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.  

 

www.dszcirinyi.hu 

 

 

 

 

IRINYI JÁNOS TECHNIKUM 
 

2022/2023. tanév 

Beiskolázási tájékoztató  

 

 

NYÍLT NAP 

2021. október 20. (szerda) 8:30 

Elérhetőségeink 

Cím: 4024 Debrecen, Irinyi utca 1.  
Telefon: +36 52 533-748 

OM azonosító: 203033/012 
Technikai azonosító: 520220 

E-mail: titkarsag@irinyi-debr.edu.hu  
Honlap: www.dszcirinyi.hu 

Facebook: www.facebook.com/DebreceniSZCIrinyi/ 
Instagram: www.instagram.com/dszcirinyi/ 



Kedves pályaválasztás előtt álló diákok! 

 

Iskolánk küldetése a munkaerőpiacon előnnyel, jó 

lehetőségekkel induló szakemberek képzése a kor 

követelményei szerinti legmagasabb színvonalon. Ehhez 

változatos képzési formákat biztosítunk az oktatást segítő 

eszközök legteljesebb bevonásával. Oktatóink szakmai 

felkészültsége kiemelkedő, rendszeresen képzik magukat, 

megismerik a legújabb technológiákat, amit a diákjaink 

számára át is adnak.  

Hazai és nemzetközi partnereinkkel együttműködve, képzési 

programokban való részvétellel a duális rendszer minden 

előnyét kihasználva igyekszünk a legmagasabb színvonalú 

képzést megvalósítani intézményünk hírnevének emelése 

érdekében. Kiemelt figyelmet fordítunk az inspiráló légkör és 

az „Irinyisnek lenni jó!” életérzés kialakítására. 

Szilágyi László 

igazgató 
Tudásod a jövőd iránytűje!  

TECHNIKUM  

5 évfolyamos képzéseink keretében érettségi és szakmai 

végzettség szerezhető. 

Sport ágazat 
Fitness – wellness instruktor  

Kód: 0251 

Felvehető: 12 fő 

Sport ágazat 
Sportedző (a sportág megjelölésével) - 

sportszervező  

Kód: 0252  

Felvehető: 20 fő 

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 
Logisztikai technikus (Logisztika és 

szállítmányozás szakmairány) 

Kód: 0261  

Felvehető: 32 fő 

 

Turizmus-vendéglátás ágazat – nyelvi előkészítő, angol 
nyelv (1+5 évfolyam) 

Vendégtéri szaktechnikus  

Kód: 0271 

Felvehető: 32 fő 

Turizmus-vendéglátás ágazat 
Turisztikai technikus (Turisztikai szervező 

szakmairány)  

Kód: 0281 

Felvehető: 32 fő 

Szociális ágazat 
Kisgyermekgondozó, -nevelő   

Kód: 0291 

Felvehető: 32 fő 

Felvételi vizsga: nincs  
A felvétel feltétele: foglalkozásegészségügyi- és pályaalkalmasság 
(kivéve: Logisztikai technikus szakma) 
Pontszámítás: Az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján 
történik maximum: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 8. osztály félévi 
eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 
idegen nyelv). 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA  
3 évfolyamos képzéseinken szakmai végzettség szerezhető. 

Élelmiszeripar ágazat 
Pék  

Kód: 0295 

Felvehető: 32 fő 

A felvétel feltétele: foglalkozásegészségügyi alkalmasság 

Pék-cukrász  

Kód: 0296 

Felvehető: 32 fő 

A felvétel feltétele: foglalkozásegészségügyi- és 
pályaalkalmasság 

Hentes és húskészítmény-készítő  

Kód: 0297 

Felvehető: 32 fő 

A felvétel feltétele: foglalkozásegészségügyi alkalmasság 

Felvételi vizsga: nincs  
Pontszámítás: Az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján 
történik maximum: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 8. osztály félévi 
eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 
idegen nyelv). 

 

 

 


