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a vegyipari története
A város szívében, a látványosan megújult sétálóutcában ta-
lálható a Debreceni  SZC Vegyipari Technikum. Az 1950-ben 
alakult iskola mára Magyarország legnagyobb képző intéz-
ménye az ágazatban, ettől a tanévtől már technikumként mű-
ködik. Az első két év során ágazati alapozás történik, majd a  
11. , 12. és a 13. évfolyam során a szakképzés valósul meg.  
A 12. évfolyam végén magyarból, matematikából és történe-
lemből tesznek érettségit a diákok, a 13. évfolyam befejezé-
sekor pedig idegen nyelvből érettségiznek és tesznek techni-
kusi vizsgát. Kézhez kapják az érettségi bizonyítványukat és a 
technikusi végzettségét igazoló oklevelüket is. A technikum-
ban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó 
eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének 
figyelembevételével tovább tanulhassanak a felsőoktatásban 
azonos ágazaton belül.

technikus képzés
NAPPALI TAGOZAT, ELSŐ SZAKKÉPESÍTÉS 
MEGSZERZÉSEKOR, 25 ÉVES KOR ALATT
A 13. év végén minden tanulónk megszerzi a technikusi 
végzettséget. Más iskolában érettségizett diákok számára 
indítunk két éves  érettségire épülő technikus képzést is. 
A duális képzés megvalósítására törekszünk. 
A vegyipari biztonság a duális képzés megvalósítását 
elsősorban a 13. évfolyamon teszi lehetővé. 
Többéves kiváló kapcsolatot ápolunk a MOL Petrolkémia 
tiszaújvárosi gyárával, a TEVA és a Richter Gyógyszer-
gyárakkal.
A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság .

felnőttek oktatása
ESTI TAGOZAT, ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKMAI KÉPZÉS
Az első két szakma és az első szakképesítés  megszerzése 
ingyenes, akár 25 éves kor felett is.
A tanítás rendje: hetente 1-2 nap délutánonként.
Diákigazolvány nem igényelhető a képzés idejére.
A megszerezhető szakképesítések az esti tagozaton folyó 
szakmai képzések keretében (feltétel a vegyész technikus 
szakma megléte):

> Gyógyszeripari szaktechnikus,
> Drog és toxikológiai technikus,
> Műszeres analitikus.



kedves leendő vegyiparis diák!
A kémia a legtöbb ember számára meglehetősen rejtélyes. 
Nálunk a Vegyipariban  viszont megérthetitek a rejtélyeket, s 
közben megismerkedhettek a kémia szépségeivel is. A labo-
ratóriumi gyakorlatok során  olyan kísérleteket végezhettek, 
amik nagyban segítik a  tananyag és a szakma elsajátítását.
A ’VEGYI ’ma már  fogalom a debreceniek és a régió lakosainak  
számára.  Márkanév, ami garancia a minőségi oktatásra, lehe-
tőség a továbbtanulásra és az elhelyezkedésre.
Jelentkezz hozzánk, légy szakembere a jövő  meghatározó 
iparágainak, a vegyiparnak és a gyógyszeriparnak!

Szabó Zoltán
 Igazgató

technikumi képzés
>  Vegyipar ágazat, 1 + 5 évfolyamos, magyar –angol két 

tanítási nyelvű – Vegyész technikus Kód: 0560 
Induló osztályok száma: 1 (32 fő)

>  Vegyipar ágazat, 1 + 5 évfolyamos, német nyelvi előkészítő 
évfolyammal induló osztály  
- Vegyész technikus Kód: 0570 
Induló osztályok száma: 1 (32 fő)

>  Vegyipar ágazat, 5 évfolyamos, magyar – német  
két tanítási nyelvű, nyelvi előkészítő évfolyam nélkül 
induló – Vegyész technikus Kód: 0571 
Induló osztályok száma: 1/3 (12 fő)

>  Vegyipar ágazat, 1 + 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő 
évfolyammal induló osztály 
- Vegyész technikus Kód: 0580 
Induló osztályok száma: 1 (32 fő)

>  Vegyipar ágazat, 5 évfolyamos osztály  
- Vegyész technikus Kód: 0590 
Induló osztályok száma: 2 (64 fő)

A jelentkezőknek nem kell részt venniük központi  írásbeli fel-
vételi vizsgán, és szóbeli vizsgát sem tartunk.

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság.

A jelentkezők rangsorolása az alábbiak szerint történik:

•   Magyar nyelv vagy irodalom tantárgyból (a jobbik számít) 
az 5-7. évfolyamok év végi, a 8. osztály félévi osztályzata 
(max. 20 pont)

•  Történelem tantárgyból az 5-7. évfolyamok év végi,  
a 8. osztály félévi osztályzata (max. 20 pont)

•  Matematika tantárgyból az 5-7. évfolyamok év végi,  
a 8. osztály félévi osztályzata (max. 20 pont)

•  Idegen nyelv tantárgyból az 5-7. évfolyamok év végi,  
a 8. osztály félévi osztályzata (max. 20 pont)

•  Kémia tantárgyból a 7. évfolyam év végi, a 8. osztály  félévi 
osztályzatainak a kétszerese (max. 20 pont)

Maximálisan 100 pont szerezhető.

Azonos teljesítményű felvételizők esetén előnyben kell része-
síteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, ezt köve-
tően a debrecenieket, harmadsorban a sajátos helyzetűeket. 
Sajátos helyzetűnek tekintjük azt a tanulót, akinek testvére, 
szülője az iskola tanulója (volt).

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmassági.

ÖSZTÖNDÍJ
Tanítványaink a belépő  évfolyamoktól (9. és 13.) kezdve  fel-
menő rendszerben tanulmányi eredményüktől függő ösztön-
díjat kapnak. Ennek a mértéke 8 000 Ft-tól akár 56 000 Ft-ig 
is terjedhet havonta. A duális képzésben részt vevő tanulókkal 
szakképzési munkaszerződést kötnek a vállalatok, az ösztön-
díj mértéke elérheti akár az aktuális évre vonatkozó minimál-
bér összegét.

„SZAKKÉPZÉSÉ A JÖVŐ!”
 Bővebb pályaválasztási információkért 
TEKINTSD MEG ISKOLÁNK HONLAPJÁT 

vagy ÉRDEKLŐDJ A MEGADOTT TELEFONSZÁMON!


