
9. évfolyamon induló 4+1 éves szakközépiskolai képzések: 
 

A 4 éves képzés keretében a tanulók a közismereti tárgyak mellett szakmai előkészítő ismereteket 

tanulnak. A gyakorlati képzés az iskola saját tanműhelyében történik. Az első 4 év teljesítése után 

érettségi vizsgát tesznek a tanulók közismereti illetve szakmai tantárgyból. Az utolsó, 13. 

évfolyamon a szakképzés lezárásaként szakmai bizonyítványt szereznek, amelyhez europass 

bizonyítvány-kiegészítő kérhető. A felvétel az általános iskola 7. osztály év végén, valamint a 8. 

osztály félévekor kapott matematika, magyar, történelem, idegen nyelv és fizika tantárgyak félévi 

érdemjegyeiből képzett pontszámok alapján történik.  

 
11 gyakorló ápoló OKJ 52 723 01: Dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati 
eredményeit, a kezeléseket, gyógyszerel. Előkészíti a beteget vizsgálatra, kezelésre, 
asszisztál a beavatkozásoknál. Ápolja, gondozza, segíti a beteget. Sürgősségi esetekben 
beavatkozik, asszisztál. 
 
12 autószerelő OKJ 54 525 02: Gépjárművet javít. Elvégzi a gépjármű időszakos 
szervizelését, felülvizsgálatát, karbantartását, ápolását. Munkája során alkalmazza a 
korszerű számítástechnikai eszközöket. Műszaki vizsgára felkészíti a gépjárművet, 
környezetvédelmi felülvizsgálatot végez.  
 
13 erősáramú elektrotechnikus OKJ 54 522 01: Ipari és épületvillamossági hálózatokat 
szerel, dokumentációval előkészül az erősáramú szerelési feladatokra és dokumentálja az 
elvégzett munkát. Nyomtatott áramkört tervez számítógéppel, villamos mérőműszereket 
használ, méréseket végez, érintésvédelmi megoldásokat megvalósít, villamos gépeket és 
hajtásokat üzemeltet. 
 

Érettségire épülő képzések: 
Jelentkezni lehet sikeres érettségi bizonyítvány birtokában,  

Autószerelő: a szakmának megfelelő szakközépiskolában szerzett érettségivel 1 év, egyéb 

érettségi bizonyítvánnyal 2 év 

Erősáramú elektrotechnikus: érettségi után 2 éves képzés 

 
Jelentkezni lehet az iskola honlapjáról letöltött jelentkezési lappal lehet. . 
 

 

 

 

 
                     

 
 
 

 
 
 
 

 
Acsády Ignác Szakképző Iskola 

 2014/2015-ös tanévben induló képzések 

kód Szakma Megjegyzés 
képzés 
ideje 

9. évfolyamon induló szakközépiskolai képzések: 
11 - gyakorló ápoló - 4+1 év 
12 - autószerelő - 4+1 év 
13 - erősáramú elektrotechnikus - 4+1 év 

9. évfolyamon induló szakiskolai képzések: 
01 - szociális gondozó és ápoló 
02 - hegesztő 
03 - gépi forgácsoló +1 év CNC gépkezelő 
04 - villanyszerelő  

ösztöndíjas, kiemelten 
támogatott szakképzések 

05 - kőműves ás hidegburkoló 
06 - asztalos  
07 - festő, mázoló, tapétázó  
08 - kárpitos 
09 - mezőgazdasági gépész 

- 

3 év 

Kisebb HÍD II képzések 
- asztalosipari szerelő 

- 
- lakástextil-készítő 

6 ált. iskolai évfolyam 
elvégzése, 15. életév 

betöltése 
2 év 

Érettségire épülő szakképzés (jelentkezési lap az iskola honlapjáról letölthető) 
- erősáramú elektrotechnikus - 
- autószerelő 

kiemelten támogatott 
szakma 2 év 

 
 

Nyílt napok: 2013. november 27. 15 óra  ;  2013. december 11. 10 óra 

ACSÁDY IGNÁC 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

8500 PÁPA, Erkel F. u. 39. 
Tel.: 89/313-055     Fax: 89/313-813 
E-mail: acsady.papa@gmail.com 

Honlapcím: http://www.acsady-papa.sulinet.hu 
OM azonosító: 037219 

Igazgató: Dr. Császár Éva 
Pályaválasztási felelős: Kecskés Szilárd 



 
Kollégium: elhelyezés biztosított.  

9. évfolyamon induló 3 éves szakiskolai képzések 
 

A képzés formája moduláris, kompetenciaalapú oktatás, amely lehetőséget biztosít a rokon 

szakképesítések könnyebb megszerzésére. A képzéseket megfelelő számú jelentkező esetén 

indítjuk. A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság döntésének megfelelően jelöltük az 

ösztöndíjjal támogatott szakmákat. Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első 

félévében 10 000 Ft/hó, a 2. félévtől – a nyári hónapok alatt is - a tanulmányi eredménytől 

függően 10 000 – 30 000 Ft/hó: 

2,51 és 3,0 : 10 000 Ft/hó; 

3,01 és 3,5 : 15 000 Ft/hó; 

3,51 és 4,0 : 20 000 Ft/hó; 

4,01 és 4,5 : 25 000 Ft/hó; 

4,51 és 5,0 : 30 000 Ft/hó. 

 
A szakképző évfolyamokba történő felvétel feltétele a szakmai egészségügyi alkalmassági 
vizsgálat és az előírt iskolai végzettség megléte. Túljelentkezés esetén a rangsort a tanulmányi 
előmenetel alapján alakítjuk ki. A szakképzés második évfolyamától kezdve lehetőség nyílik a 
gyakorlati képzés külső képzőhelyeken történő lebonyolítására is. 

 
01 szociális gondozó és ápoló OKJ 34 762 01: Idős emberek körében, kórházi, 
idősotthoni, házi szociális ápolási, gondozási, idősellátási feladatokat lát el. Felméri az 
idős emberek sajátos szükségleteit, idős emberek körében szociális gondozást végez. 
Vezeti a gondozási, ápolási, fejlesztési terv és a rehabilitációs program dokumentációját.  
 
02 hegesztő OKJ 34 521 06: Előkészíti a munkadarabot, beüzemeli a munkavégzéshez 
szükséges gépeket, elvégzi a hegesztést, vágást, az adminisztrációs feladatokat. 
Bevontelektródás, volfrámelektródás, gázhegesztő és fogyóelektródás védőgázas 
ívhegesztő eljárásokat sajátít el. Sarokvarratot, tompavarratot készít. 
 
03 gépi forgácsoló OKJ 34 521 03: Az eljárásoknak megfelelően felszereli, beállítja a 
munkadarab befogó-, megfogó-, menesztő- és rögzítő eszközöket. Kiválasztja és rögzíti 
a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat és a forgácsolási paramétereket. Egyszerű 
forgácsolt alkatrészeket esztergál, mar, köszörül, finomfelületi megmunkálásokat végez, 
CNC vezérlésű megmunkáló gépen dolgozik. Fúrási munkát, szerszámélezést végez.  
A képzés elvégzése után lehetősége van a tanulóknak 1 év alatt CNC gépkezelő (OKJ 
35 521 01) képesítést szerezni. 
 
 

 
04 villanyszerelő OKJ 34 522 04: Épület és ipari villamos berendezéseket szerel. 
Vezetékhálózatot épít ki, kábelt fektet, villámhárító berendezést szerel, forgógépet, 
transzformátort telepít, Világítási berendezéseket, készülékeket, villamos gépeket javít, 
karbantart. üzemeltet, karbantart, javít. Vizsgálatokat, beállításokat végez a megfelelő 
eszközök alkalmazásával. 
05 kőműves és hidegburkoló OKJ 34 582 08: Előkészítő tevékenységet, egyszerűbb 
földmunkát végez, vasalást, vízszigetelő munkát, hő- és hangszigetelést készít. Falaz, 
vakol, monolit beton és vasbeton szerkezetet, állványzatot készít, zsaluzatot, nyílászárót 
épít be. 
06 asztalos OKJ 34 543 02: Előkészíti, szervezi a gyártási folyamatot. Különböző 
bútorokhoz tömörfa, furnérozott, laminált alkatrészeket gyárt, késztermékeket szerel 
össze. Bútorjavítást végez. Faanyagot esztergályoz, felületkezelést, pácolást végez. Kézi 
szerszámokat, faipari gépeket, számítástechnikai eszközöket kezel (CNC, CAD). 
07 festő, mázoló, tapétázó OKJ 34 582 04: Különféle anyagú felületeket (fa-, fal-, 
fémfelületek) készít elő, alapoz. Kiválasztja a megfelelő anyagokat, technológiát, 
kikeveri a színárnyalatot. Fest, mázol, tapétáz, díszítő, felújítási munkát végez. 
08 kárpitos OKJ 34 542 05: Hagyományos és korszerű technológiákkal kárpitos 
bútorokat készít, javít. Különféle igényeknek megfelelően készít ülő és fekvő bútorokat, 
bútorszövet, műbőr vagy eredeti bőr anyagok felhasználásával. Járművek kárpitozott 
részinek készítését, javítását, szét- összeszerelését végzi. 
09 mezőgazdasági gépész OKJ 34 521 08: Erő- és munkagépet üzemeltet, karbantart, 
hibafelvételt végez, javításra előkészít, javít. Gépeket szerel össze. Hidraulikus egységet, 
adagolót, befecskendező fúvókát javít, szerel fel. Hegesztési, esztergálási, kovácsolási 
feladatokat végez. 
 

9. évfolyamon induló 2 éves kisebb HÍD II képzések: 
 
A 15. életévüket betöltött, az általános iskola 6. évfolyamát sikeresen befejező tanulók számára, 
akik az 2 éves képzés alatt részszakképesítést szerezhetnek. A gyakorlati képzésben, az iskolai 
tanműhelyben részesülnek a diákok. 
 
asztalosipari szerelő OKJ 21 543 01: Faipari gépeket, szerszámokat biztonságosan 
használ, karbantart. Ismeri és alkalmazza az asztalosok által használt anyagokat. A 
szerelési feladatokat végrehajtja, alapszerkezeteket készít, lapraszerelt bútorokat 
összeállít. 
lakástextil készítő OKJ 21 542 01: Lakástextil termékeket, lakástextíliákat készít 
méretes ill. sorozat gyártástechnológiával. Előkészíti a termékek gyártását és kiszabja az 
alkatrészeket. Összeállítja a kiszabott alkatrészeket műszaki dokumentáció vagy 
mintadarab alapján a megrendelő igényének megfelelően. 
 
Jelentkezni lehet az iskola honlapjáról letöltött jelentkezési lappal lehet. . 

 


