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Tisztelt Szülők! Kedves Végzős Diákok!

Az Esztergomi Szakképzési Centrum és az Esztergomi Tankerületi Központ közös kiadványát ajánljuk 
figyelmükbe.

Szándékunk, hogy olyan naprakész információkkal segítsük a középiskolai tanulmányaikra készülő diákokat, 
és szüleiket, amellyel megkönnyítjük a pályaválasztás, továbbtanulás, iskolaválasztás amúgy sem könnyű 
folyamatát. A következő oldalakon azok a középiskolák – technikumok, szakképző iskolák, gimnáziumok  –
mutatkoznak be, melyek a két szervezet fenntartásában működnek.

Kérjük, hogy döntés előtt tekintsék át kiadványunkat és kérdéseikkel bátran forduljanak iskoláinkhoz a 
megadott elérhetőségeken.

Bízunk abban, hogy minden 8. évfolyamot végző diák megtalálja az érdeklődési körének, képességeinek 
legmegfelelőbb képzési formát. 

Kívánjuk, hogy az általános iskola befejezését követően az Önök számára is megelégedéssel záruljon a felvételi 
időszak.

Muszela Szabolcs
Esztergomi Tankerületi Központ 

igazgatója

Hana György
Esztergomi Szakképzési Centrum 

főigazgatója
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ESZTERGOMI DOBÓ KATALIN GIMNÁZIUM

Cím: 2500 Esztergom, Bánomi út 8.
Központi e-mail: iroda.dobo@gmail.com
Beiskolázással kapcsolatos információk: beiskolazas@dobokatalin.hu
Telefon: Smiger András igazgató, 06-33/411-711
Honlap: www.dobokatalin.hu
OM kód: 031937
Igazgató: Smiger András

Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumot 1930-ban alapították Esztergomban. A város egyetlen állami fenntartású (világi) gimnáziuma. A gimnázium 
egy telephelyen működik, ahol minden feltétel és felszerelés biztosított a hatékony tanuláshoz, a tanórán kívüli programokhoz és a sporthoz, valamint 
ahhoz, hogy a tanulók jól és biztonságban érezhessék magukat: kilenc jól felszerelt szaktanterem, csoportszobák, aula, hatalmas tornaterem, 
sportudvar, könyvtár, ebédlő, büfé, tanulói szekrények stb.

Az iskola tanulói létszáma 560 fő. A tanulók Esztergomból és a környék több mint harminc településéről járnak az intézménybe.
A gimnáziumi oktatásunk elsődleges célja 

- a tanulók széleskörű tantárgyi és általános ismeretekhez, kompetenciákhoz 
juttatása, felkészítése a sikeres érettségi vizsgára és a felsőoktatásban 
történő továbbtanulásra, bármilyen továbbtanulási irányt is választanak. 
Ezt a célt szolgálják a 11-12. évfolyam szabadon választható fakultációs 
foglalkozásai.
-  hogy a tanulók legalább egy idegen nyelvből minimum B2 szintű (középfokú) 
nyelvvizsgát tegyenek a gimnáziumi tanulmányaik alatt. 
Végzős tanulóink több mint 90%-a sikeresen felvételizik felsőoktatási 
intézményekbe, a nyelvvizsgaarányuk átlagosan meghaladja a 150%-ot. 
A felsőoktatási intézménybe jelentkező tanulóink kb. 30 %-a műszaki-
informatikai, kb. 25%-a gazdasági-pénzügyi, kb. 10%-a orvosi-egészségügyi, 
kb. 10%-a bölcsész-idegen nyelv területen tanul tovább.
Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium - a megyében egyedüli 
középiskolaként - minden évben szerepel az ország száz legjobb gimnáziuma 
között.
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A 2022/23. tanévben indított oktatási formák

Ta
go

za
t-

kó
d

Tagozat

K
ép

zé
si

 id
ő

Egyéb információ

0004 Nyolc évfolyamos gimnázium 8 év
Negyedik osztályos általános iskolai tanulók 
jelentkezhetnek.

0051
Nyelvi előkészítő évfolyam: 
angol nyelv (kezdő vagy haladó)

5 év

Egyidejűleg mindkét tanulmányi területre 
lehet jelentkezni.

0052
Nyelvi előkészítő évfolyam: 
német nyelv (haladó)

A felvételi eljárás rendje

A jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenniük magyar nyelvből és matematikából. A rangsorolás a felvételi vizsgán elért pontszám és 
az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik.

Határidők:
2021. december 3.: a „tanulói jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára” beküldése 
 az adott középiskolába.
2022. január 22.: 10 óra: központi felvételi vizsga:
2022. február 18.: „a jelentkezési lap középfokú intézménybe” beküldése a gimnáziumba.

Beiskolázási tájékoztatók időpontja

Nyolc évfolyamos oktatás: 2021. november 10. 17 óra
Nyelvi előkészítő osztály: 2021. november 17. 17 óra
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DOROGI ZSIGMONDY VILMOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ GIMNÁZIUM

Cím: 2510 Dorog, Otthon tér 3.
Tel.: +36/33/431-675
E-mail: info@zsigmondy-dorog.hu
Honlap: www.zsigmondy-dorog.hu
OM kód: 037882
Igazgató: Lőrincz Lívia

Gimnáziumunk a város egyetlen középiskolája. Az intézmény fennállásának 50 éve alatt egyik legfontosabb 

jellemzője a rugalmasság volt; képzés típusainkat mindig a szülői, tanulói igényeknek megfelelően alakítottuk. 

Az iskola belső terei, szabadidős udvara, a pedagógusok nevelő-oktató munkája, módszereik, a DÖK közösségfejlesztő programjai 

csalogatóan várják a 8. osztályosokat. 

Induló képzéseink kiválasztásánál a kor elvárásainak megfelelően a hangsúlyt a magas színvonalú nyelvi (magyar-angol két tanítási nyelvi, emelt 

angol nyelvi) és informatikai (emelt óraszámú digitális kultúra) oktatásra, valamint a testedzésre (honvédelmi-, belügyi rendészeti) helyezzük. 

Az intézmény a későbbiekben is fontos feladatának tartja a tehetségfejlesztés mellett, a tehetségek megtalálását, kibontakoztatását; segítve 

ezzel tanítványaink továbbtanulását, boldogulását. 
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Képzési információk

Ta
go

za
t-

kó
d

Tanulmányi terület

Felvételi pontszámítás

Központi 
írásbeli felvételi 

vizsga
7-8. évfolyam osztályzatai

0001
magyar-angol két tanítási nyelvű képzés
4 év (17 fő)

matematika
+

magyar nyelv
100 pont

-magyar nyelv és irodalom
-matematika
-történelem

30 pont
+

angol szóbeli
20 pont

0002
emelt szintű angol nyelvi tagozat
4 év (17 fő)

-magyar nyelv
-irodalom
-matematika
-történelem
-angol nyelv

50 pont0003
emelt szintű digitális kultúra  tagozat
4 év (17 fő)

-magyar nyelv és irodalom
-matematika
-történelem
-idegen nyelv
-informatika

0004
honvédelmi-,  belügyi rendészeti tagozat 
4 év (17 fő), tanulmányi ösztöndíj

-magyar nyelv és irodalom
-matematika
-történelem
-idegen nyelv
-testnevelés
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A SZAKKÉPZÉS 6 ELŐNYE

Ösztöndíj – Az alapoktatásban (első évfolyamokon) ennek mértéke jelenleg technikumban 8.370 Ft/hó, szakképző iskolában 16.740 Ft/hó. 
A szakirányú oktatásban (tehát a felsőbb évfolyamokon) tanulmányi eredménytől függően 15.000-70.000 Ft/hó

Pályakezdési juttatás – Az eredményes szakmai vizsga után a végzettek részesülnek majd ebben a támogatásban. Mértéke a jelenlegi 
szabályok alapján kb. 150.000 és 300.000 Ft lehet.

Emelt szintű érettségi – A technikusi vizsga emelt szintű érettséginek fog számítani, ami jelentősen segíti majd a felsőoktatásba történő 
belépést.

Többletpontok a továbbtanulásban – A technikus szakképzettséggel a tanulók megerősített tudással, többletpontokkal, vagy az okleveles 
technikus képzésben akár már megszerzett kreditekkel mehetnek tovább a szakirányú felsőoktatásba.

Munkabér a duális képzésben részt vevőknek – A tanulók munkabérre lesznek jogosultak a jövőben. Ennek mértéke a mindenkori 
minimálbér 60% és 100%-a (a mai szabályok szerint 120.000.-200.000 Ft) között lesz. 

Munkatapasztalat – A duális képzésben részt vevők az álláskeresés során megalapozottan hivatkozhatnak valós munkahelyi, szakmai 
tapasztalataikra, ami bármelyik leendő munkáltatónál előnyt biztosít számukra. Az álláspályázatokat szakmailag és tartalmilag is erősíteni 
fogja a szakmai vizsgára készült portfólió.
      …és mindez elérhető itt, Esztergomban!

VÁLASZTHATÓ ISKOLATÍPUSOK

TECHNIKUM
5 éves képzés, 

mely érettségivel és szakmai vizsgával zárul, 
ágazati alapoktatás 9-10 évfolyamon, 
szakirányú oktatás 11-13. évfolyamon

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
3 (-4) éves képzés,

mely szakmai vizsgával zárul, 
ágazati alapoktatás 9. évfolyamon, 

szakirányú oktatás 10-11. (-12.) évfolyamon

BEVEZETÉS A SZAKMAI KÉPZÉSEK IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK RÉSZÉRE
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ESZC BALASSA BÁLINT GAZDASÁGI TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

2500 Esztergom, Szent István tér 7-9. 
Telefon: +36 70 684-8654 
Honlap: www.balassaegom.hu
E-mail: balassa.esztergom@gmail.com
OM kód: 910005/002
Igazgató: Szepesi Márta

Az Esztergomi Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola két, nagy hagyománnyal rendelkező 

intézmény, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola valamint a Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola 

egyesítésével jött létre. 2005-ben. A gazdasági szolgáltatások területén folytat képzési tevékenységet, több mint 100 éve.

Iskolánk a változó piaci igényekhez igazodva, folyamatosan bővítette képzési profilját. Nappali és esti tagozatos képzést is folytat. A szakmai 

végzettséggel rendelkezőknek, érettségire felkészítő oktatást is kínál.

A szakmai képzésben a diákok választhatnak az érettségit és szakmát is biztosító 5-éves technikum és a középszintű szakmai végzettséget 

adó 3-éves szakképző iskolai képzések között.

A szakmai oktatásban több mint 800 diák vesz részt, többségük nappali rendszerű képzésben.
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Iskola típus Jellemző Tagozatkód Ágazat Szakma

Te
ch

ni
ku

m
(5

 é
ve

s 
ké

p
zé

s)

Ágazati alapoktatás a 
9-10. évfolyamon. 

A 11-13.
évfolyamon 

szakirányú oktatás a 
választott szakmának 
megfelelően, duális 

rendszerben.
A 13. évfolyamon 

érettségi és technikusi 
szakmai vizsga.

0021
Gazdálkodás és 
menedzsment

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

0022 Kereskedelem
Kereskedő és webáruházi 

technikus

0023
Közlekedés és 

szállítmányozás
Logisztikai technikus

0024
Turizmus - 

vendéglátás

Turisztikai technikus

Cukrász szaktechnikus

Szakács szaktechnikus

Vendégtéri szaktechnikus

S
za

kk
ép

ző
 is

ko
la

(3
 é

ve
s 

ké
p

zé
s)

Szakmai ágazati 
alapoktatás a 9. 

évfolyamon. 
A 10-11. évfolyamon 
szakirányú oktatás 

duális rendszerben a 
választott szakmának 

megfelelően.

0025 Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő

0026
Turizmus - 

vendéglátás

Cukrász

Pincér - 
vendégtéri szakember

Szakács

ESZC Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola szakmakínálata
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Szakmáink rövid bemutatása

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT

• Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi, könyvelési 
feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek 
előkészítésében és lebonyolításában.

• Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző
A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok 
ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el, kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, rendezvényeket, megbeszéléseket 
szervez.

KERESKEDELEM ÁGAZAT

• Kereskedő és webáruházi technikus
A kereskedő és webáruházi technikus szakember feladata az áruforgalom 
tervezése, irányítása, lebonyolítása, kontrollálása, az áruk adás-vétele, amely 
magában foglalja a B2B (vállalatok egymás közötti értékesítése) és a B2C (vállalat 
és vásárlók közötti értékesítése) kereskedelmi és webáruházi értékesítést egyaránt.

• Kereskedelmi értékesítő
A kereskedelmi értékesítő a korszerű eladástechnikák alkalmazásával tájékoztatja 
és kiszolgálja a vásárlókat.
Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevékenysége kiterjed az áru 
beszerzésére, átvételére, készletkezelésére, állagmegóvására.
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KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT

• Logisztikai technikus
A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka 
támogatása, a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a 
szerződés megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése, az összetett fuvarozási tevékenységek összehangolása, a szállítás során 
felmerülő raktározási, kezelési feladatok ellátása.

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT

• Turisztikai technikus
Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez szervezési, idegenvezetési, értékesítési, ügyintézői, információs munkát, 
magas szinten kommunikál a vendégekkel, partnerekkel, munkatársakkal.

• Vendégtéri szaktechnikus
A vendégtéri szaktechnikus a vendéglátó egységben a beszerzési-raktározási, termelési, 
értékesítési tevékenységet végzi, irányítja, kialakítja annak üzletpolitikáját és marketing 
stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a 
megfelelő árukészletről, megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vendéglátó egység 
működését.

• Cukrász szaktechnikus
Irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzési, a raktározási, a termelési, az értékesítési, 
és kiszállítási tevékenységeket. Közvetlenül kijelöli a feladatokat, elkészíti a munkaidő-
beosztást, betanítja és felügyeli a cukrászat személyzetét. Összehangolja, irányítja, a 
munkavállalók tevékenységét, ellenőrzi a végzett munka minőségét. Ismeri és képes 
alkalmazni szakterülete idegen nyelvi szókincsét. Bemutatja, népszerűsíti (reklámozza) az 
egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát,  és a cégarculatot; 
megtervezi az egység működését, üzleti tervet készít. Termelő és értékesítő tevékenységet 
végez, részt vesz a cukrászati készítmények elkészítésében.
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• Szakács szaktechnikus:
Vezetőszakács-helyettes pozícióban végrehajtja, illetve végrehajtatja a meghatározott feladatokat. Vezetőszakács pozícióban végrehajtatja   
az általa meghatározott feladatokat és ellenőrzi is azokat. Előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket felügyel, szükség esetén korrigáltat. 
Árut rendel, vesz át, raktároz szakosítva. Betartja és betartatja a HACCP szabályzatot; irányítja és összehangolja a segédszemélyzet 
munkáját. Megérti és felhasználja a technológiai műveletek leírásait idegen nyelven.

• Cukrász
A cukrász tevékenysége során jeles alkalmak vagy hétköznapok megédesítése céljából cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat, 
alkalmi díszmunkákat készít. A cukrász tevékenység tehát egy alkotás, amely során nem csupán terméket gyárt, hanem élményt teremt.

• Szakács
A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet kielégítésének kiszolgálása mellett kulináris élményt is nyújt a vendégek számára. 
Szinte minden társadalmi, családi, vallási eseményben szerepe van az étkezésnek, így a főzésnek is, ami a szakács fő tevékenységi köre. A 
szakács élelmiszerekből ételeket, fogásokat „varázsol” remek ízérzékével és kreativitásával, meg persze fűszerekkel, ízesítőkkel.

• Pincér - vendégtéri szakember
A vendéglátó egységekben fogadja az érkező vendégeket, 
igény szerint ételt és italt ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott 
ételeket. Folyamatosan figyel vendégeire, kínál, utántölt, 
rendben tartja az asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a 
fizettetést.
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ESZC BOTTYÁN JÁNOS TECHNIKUM ESZC

Bottyán János

Technikum 

2500 Esztergom, Főapát utca 1.
Telefon: (06-33) 500-955, Fax:(06-33-) 500-935,
E-mail: titkarsag@bottyan.eu
Honlap: www.bottyan.eu
OM: 910005/022
Igazgató: Dávid Andrea

Iskolánk Esztergom legrégebbi hagyományokkal rendelkező középiskolája. Jogutódja az 1683-ban alapított Szent István Gimnáziumnak 

és a hajdani, híres műszaki szakközépiskolának, a „Bottyánnak”, a város nagy presztízsű műszaki középiskolájának. Stratégiai célkitűzése, 

hogy Komárom-Esztergom megyében egyedülálló, máshol el nem érhető területeken és feltételekkel juttassa hozzá diákjait a piacképes 

szakmai vagy a továbbtanuláshoz szükséges tudáshoz. Olyan 

műszaki, természettudományos és szociális szakokat indítunk, 

amelyekkel a tanulmányok után könnyebb elhelyezkedni.

Iskolánkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik nem csupán 

egy középiskolai érettségit, hanem olyan szakismereteket is 

szeretnének megszerezni, amivel a felnőttkor elején is sikerrel 

helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon – élő, magas szintű 

nyelvtudással - és olyan szakterületeken, melyek hosszú távon 

is biztos munkát és biztos megélhetést adó fizetést, vagy a 

továbbtanuláshoz jó alapot kínálnak. 
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Technikum extrákkal

Magas szintű nyelvi képzés: iskolánk a gimnáziumi képzés hagyományai és eredményei alapján a szakképzésben is biztosítja az emelt 
szintű nyelvi előkészítő képzést. A 9. évfolyamon 2 nyelvi előkészítő osztályt indítunk. A nyelvi előkészítő osztályokban diákjaink emelt 
óraszámban, kisebb csoportokban sajátíthatják el az angol nyelvet. A képzés célja, hogy a diákok akár már az érettségi előtt megszerezzék 
első nyelvvizsgájukat. A nyelvi előkészítő évfolyamot az informatika, a vegyész és az oktatás ágazatra jelentkezők választhatják. 

Különleges szakmai területek, biztos jövőkép: A technikumba jelentkezők az INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazat mellett további 
öt ágazat, a VEGYIPAR, az ELEKTRONIKA ÉS 
ELEKTROTECHNIKA, a SZÉPÉSZET, a SZOCIÁLIS 
valamint újításként az OKTATÁS ágazati oktatás közül 
választhatnak.

Az elektronikai, a szépészeti, a szociális és az egyik 
informatikai képzés 5 évfolyamos lesz. Diákjaink minden 
ágazaton angol nyelvet tanulnak. 

Mind az elektronikai, mind a vegyészeti oktatás erős 
hagyományokra épül. Iskolánk több évre visszatekintő 
szakmai kapcsolatot ápol többek között olyan 
nagyvállalatokkal, mint a Richter Gedeon Nyrt. a Zoltek Zrt 
és a TE Connectivity.

15
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Tagozat-
kód

Szakma
Képzési időtar-

tam
Felvehető 
létszám

Felvételi eljárás A szakképzettséggel rendelkező:

0221

Informatika és 
távközlés ágazat
Megszerezhető 

szakma: 
Szoftverfejlesztő 

és tesztelő 

1+5 év 
angol nyelvi 
előkészítővel

30 fő

• Felvétel a tanulmányi eredmények, 
a magyar nyelvi és matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye 
alapján.
• A tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, hallási 
fogyatékos (nagyothalló) tanulók is 
jelentkezhetnek.

• Számítógépet kezel, üzemeltet
• Fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ
• Weboldalakat tervez és kódol
• Webes kliens és szerveroldali alkalmazásokat tervez és 
fejleszt
• Asztali alkalmazást (szoftvert) tervez és fejleszt
• Szoftvereket tesztel
• Adatbázisokat tervez és kezel

0222

Informatika és 
távközlés ágazat
Megszerezhető 

szakma: 
Informatikai 
rendszer- és 
alkalmazás- 

üzemeltető technikus

5 év 16 fő

• Felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján.
• A tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, hallási 
fogyatékos (nagyothalló) tanulók is 
jelentkezhetnek.

• Elvégzi számítógépek és perifériák hardveres szerelési, 
karbantartási és javítási munkáit.
• Ellátja munkaállomások operációs rendszerének 
telepítését és karbantartását.
• Felhőszolgáltatásokat kezel.
Ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és 
karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

0223

Vegyipar ágazat
Megszerezhető 

szakma: 
Vegyész technikus

1+5 év 
angol nyelvi 
előkészítővel

16 fő

• Felvétel a tanulmányi eredmények, 
a magyar nyelvi és matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye 
alapján.
• Egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés 
szükséges.

• Ellenőrzi, irányítja az alapanyagok, gyártási segédanyagok 
beszállítását, raktározását és feldolgozását.
• Gondoskodik a gyártási feltételek folyamatos 
fenntartásáról, ellenőrzi a zavartalan anyag- és 
energiaellátást.
• Intézkedik az üzemzavarok, minőségi problémák 
elhárítása érdekében.
• Mintákat vesz vagy átveszi a vizsgálandó mintákat, 
analitikai munkát végez.

0224

Elektronika és 
elektrotechnika ágazat

Megszerezhető 
szakma: 

Elektronikai 
technikus

5 év 16 fő

• Felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján
• Egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés 
szükséges.

• Ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit, elvégzi a 
mechanikai és finommechanikai szereléseket.
• Elektronikai, elektrotechnikai számításokat végez.
• Alkalmazza a diagnosztikai és konfigurációs teszt- és 
segédprogramokat.
• Komplex elektronikai áramkörökben módszeres 
hibakereséssel behatárolja, cseréli a hibás áramköri 
egységeket.

ESZC Bottyán János Technikum szakmakínálata
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0225

Szépészet ágazat 
Megszerezhető 

szakma: 
Kozmetikus 
technikus

5 év 14 fő

• Felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján
• Egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés 
szükséges.

• Kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végez.
• Diagnosztizál, kezelési tervet állít össze, kozmetikus által 
kezelhető kozmetikai hibákat kezel.
• Professzionális kozmetikumokkal dolgozik, azok alap- és 
hatóanyagait ismeri, kiválasztja a bőrtípusnak és az általa 
kezelhető rendellenességnek megfelelő készítményt.
• Tanácsot ad az otthoni bőrápolással kapcsolatban.
• Speciális arc- és testkezelést végez.
• Testkezelést végez manuálisan. (testtekercselés, 
pakolások felhelyezése, testmasszázs).
• Különböző test- és arcfestési technikákat alkalmaz.

0226

Szociális ágazat 

 Megszerezhető 
szakma: 

Kisgyermek- 
gondozó, - nevelő

5 év 14 fő

• Felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján
• Egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek 
és pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés 
szükséges.

• A 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés 
szükségleteinek kielégítését, nevelését, harmonikus 
fejlődésük támogatását végzi.
• Ismeri a kisgyermekek testi-lelki fejlődésének folyamatát, 
nevelésük módszereit, eljárásait. Képes ellátásukat 
biztosítani és tevékenységeiket megszervezni, fizikai, 
érzelmi biztonságot nyújtani számukra.
• Az általa megtervezett napi-, illetve hetirend mentén 
megteremti a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit.
• Kiegészíti és segíti a családi nevelést. Észleli az eltérő 
fejlődést.
• Megteremti a szabad játék és mozgás feltételeit.

0227

Oktatás ágazat
Megszerezhető 

szakma:
Oktatási 

szakasszisztens 

1+5 év 
angol nyelvi 
előkészítővel

14 fő

• Felvétel a tanulmányi eredmények, 
a magyar nyelvi és matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye 
alapján.
• Egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek 
és pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés 
szükséges.

• Együttműködik a gyermekek gondozásában, 
nevelésében, oktatásában és fejlesztésében résztvevő 
szakemberekkel és a szülőkkel. 
• Közreműködik foglalkozások, tanórai és tanórán kívüli, 
továbbá intézményen kívüli programok előkészítésében, 
szervezésében és lebonyolításában. 
• Felügyeli, kíséri a tanulókat vagy csoportokat, gondozási 
feladatokat végez. 
• Segíti a család és az intézmény kapcsolattartását, a 
családi nevelést. 

ESZC Bottyán János Technikum szakmakínálata
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INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT

Szoftverfejlesztő és tesztelő 
Tanulmányi terület kódszáma: 0221

• Angol nyelvi előkészítő évfolyam 1  + 5 évfolyam.
• Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
• A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
• A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek 2. 
• Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.

Megjegyzés: CISCO (R&S, ITE Essentials) oktatás. Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Felvehető létszám: 30 fő

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus 
Tanulmányi terület kódszáma: 0222

• A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
• A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, 
hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
• Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.

Megjegyzés: CISCO (R&S, ITE Essentials) oktatás. Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Felvehető létszám: 16 fő

1 A nyelvi előkészítő évfolyamra benyújtott jelentkezést intézményünk elutasíthatja, amennyiben a jelentkező nyelvi, idegen nyelvi tantárgy vagy tantárgyrész értékelése és minősítése alól a szakértői vizsgálat 
eredménye és javaslata alapján mentesítéssel rendelkezik.
2  A szakértői bizottság által készült szakvéleménnyel rendelkező jelentkezőknek javasoljuk, hogy a felvételi eljárás előtt keressék fel az illetékes szakértői bizottságot: szükség esetén a 2022-2023. tanévre 
vonatkozóan frissítsék a szakvéleményt; kezdeményezzenek pályaalkalmassági vizsgálatot, tanácsadást vegyenek igénybe. A felvétellel kapcsolatos döntés során az iskola támaszkodik az illetékes szakértői 
bizottság hatályos véleményére, előírásaira és minden esetben szükség van a különleges bánásmódot igénylő tanulóknál egy személyes, helyzetfelmérő beszélgetésre.
A többi gyermekkel, tanulóval együtt, integráltan oktatható mozgásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral élő, egyéb pszichés fejlődési zavarral rendelkező, 

különleges bánásmódot igénylő tanulók fogadása ágazatonként eltérő, a tanulmányi területek jellemzőinél feltüntetésre kerültek

A tanulmányi területen figyelembe vett tantárgyi eredmények és azok súlyozása - IT NYEK

Központi írásbeli 
felvételi vizsga                          

(magyar nyelv + 
matematika)

Az általános iskola 7-8. évfolyamán megszerzett osztályzatok

Magyar nyelv 
és irodalom           

20%

Idegen nyelv             
30%

Matematika           
15%

Fizika 20%
Informatika              

15%

50% 50%

100%

A tanulmányi területen figyelembe vett tantárgyi eredmények és azok súlyozása - IT 

Központi írásbeli 
felvételi vizsga                          

NINCS

Az általános iskola 7-8. évfolyamán megszerzett osztályzatok

Magyar nyelv 
és irodalom           

20%

Idegen nyelv             
15%

Matematika           
30%

Fizika 20%
Informatika              

15%

0% 100%

100%
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VEGYIPAR ÁGAZAT

Vegyész technikus
Tanulmányi terület kódszáma: 0223

• Angol nyelvi előkészítő évfolyam1 + 5 évfolyam.
• Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
• A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
• Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
• A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.
• Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Felvehető létszám: 16 fő

ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA ÁGAZAT

Elektronikai technikus
Tanulmányi terület kódszáma: 0224

• A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
• Felvétel csak az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
• A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
• Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 
Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Felvehető létszám: 16 fő

A tanulmányi területen figyelembe vett tantárgyi eredmények és azok súlyozása - VEGYÉSZ NYEK

Központi írásbeli 
felvételi vizsga                          

(magyar nyelv + 
matematika)

Az általános iskola 7-8. évfolyamán megszerzett osztályzatok

Magyar nyelv 
és irodalom           

20%

Idegen nyelv             
30%

Matematika           
15%

Fizika 
15%

Kémia              
20%

50% 50%

100%

A tanulmányi területen figyelembe vett tantárgyi eredmények és azok súlyozása - ELEKTRO

Központi írásbeli 
felvételi vizsga                          

NINCS

Az általános iskola 7-8. évfolyamán megszerzett osztályzatok

Magyar nyelv 
és irodalom           

30%

Matematika             
30%

Idegen nyelv          
15%

Fizika 
15%

Informatika              
10%

0% 100%

100%
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SZÉPÉSZET ÁGAZAT

Kozmetikus technikus
Tanulmányi terület kódszáma: 0225

• A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
• Felvétel csak az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
• A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.
• Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Felvehető létszám: 14 fő

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Kisgyermekgondozó, - nevelő
Tanulmányi terület kódszáma: 0226

• A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
• Felvétel csak az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
• Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
• Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Felvehető létszám: 14 fő

OKTATÁS ÁGAZAT – ÚJ!

Oktatási szakasszisztens
Tanulmányi terület kódszáma: 0227

• Angol nyelvi előkészítő évfolyam1 + 5 évfolyam.
• Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
• A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
• Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
• Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
• Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Felvehető létszám: 14 fő

A tanulmányi területen figyelembe vett tantárgyi eredmények és azok súlyozása - SZÉPÉSZET

Központi írásbeli 
felvételi vizsga                          

NINCS

Az általános iskola 7-8. évfolyamán megszerzett osztályzatok

Magyar nyelv 
és irodalom           

30%

Matematika 
20%

Vizuális kultúra               
10%

Kémia                       
20%

Biológia           
20%

0% 100%

100%

A tanulmányi területen figyelembe vett tantárgyi eredmények és azok súlyozása - SZOCIÁLIS

Központi írásbeli 
felvételi vizsga                          

NINCS

Az általános iskola 7-8. évfolyamán megszerzett osztályzatok

Magyar nyelv 
és irodalom           

30%

Matematika           
20%

Idegen nyelv                     
10%

Informatika                  
10%

Biológia           
30%

0% 100%

100%

A tanulmányi területen figyelembe vett tantárgyi eredmények és azok súlyozása - OKTATÁS NYEK

Központi írásbeli 
felvételi vizsga                          

(magyar nyelv + 
matematika)

Az általános iskola 7-8. évfolyamán megszerzett osztályzatok

Magyar nyelv 
és irodalom           

20%

Idegen nyelv           
30%

Matematika           
15%

Informatika                  
15%

Biológia           
20%

50% 100%

100%
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ESZC GÉZA FEJEDELEM TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24.
Tel.: 70/684-8732
E-mail: gf.titkar@gmail.com
Honlap: gf.edu.hu
Facebook: http://www.facebook.com/gezaegom/
Igazgató: Kovács Tamás

ES
ZC

 GÉZA FEJEDELEM

TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ
 IS

KO
LA

A Esztergomi Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola 136 éve tölt be meghatározó szerepet a régió szakmai 
oktatásában. Magyarországon általános probléma a szakemberhiány. Napjainkban egy jó szakmai képzettséggel sok esetben könnyebb 
elhelyezkedni, mint egy diplomával. A növekedő munkaerő-kereslet a szakmunkások versenyképes bérében is megmutatkozik. Az 
intézményünk küldetése, hogy az iskolában végzett fiatal úgy kerüljön ki az iskolarendszerből, hogy az alapkompetenciákon túl rendelkezzen 
olyan készségekkel és ismeretekkel, amelyek megalapozzák a gazdaság által igényelt képzettség elsajátítását és az egész életen át tartó 
tanulást.

Szakmák széles skáláját kínálja az iskola nappali és esti tagozaton egyaránt. Technikumi, korábban szakgimnáziumi keretek között a 
gépészet, szépészet, rendészet és közszolgálat, specializált gép-és járműgyártás valamint a sport ágazatban készülnek az iskola diákjai 
az érettségi, illetve a szakmai vizsgákra. A képző intézményben hagyományos technikusi szakmák (gépgyártástechnológiai technikus és 
fodrász) mellett néhány évvel ezelőtt kezdődött el a sportedző-sportszervező képzés a sportegyesületekkel együttműködve. Az iskola 
jelentkezőket fogad az ország minden részéből és a határon túli magyar lakta területekről is. Hasonlóan új terület a rendészet és közszolgálat 
ágazathoz tartozó közszolgálati technikus képzés. 

Ettől a tanévtől indult újra iskolánkban a Specializált gép és járműgyártás ágazathoz tartozó Gépjárműmechatronikai technikus (régi nevén 
autószerelő) szakma oktatása.
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A szakképző iskolai osztályokban hegesztőket, karosszérialakatosokat, gépi és CNC forgácsolókat, CNC programozókat, villanyszerelőket, 
asztalosokat, szerszám- és készülékgyártókat (szerszámkészítőket), festő, mázoló, tapétázókat készít fel az iskola a szakma ismeretére. Újra 
indul a kőműves szakma oktatása, és újdonságként kínálja a felvételizők figyelmébe az iskola a hároméves műanyag- feldolgozó képzést.

Az iskola oktatói testületére minden tekintetben jellemző a nyitottság. A tanulók egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodó módszertant 
alkalmaznak a oktatók együttműködve a szakirányú oktatást végző duális partnerekkel. A szakmai versenyeken résztvevő tanulók szép 
sikereket érnek el a gépészet, rendészet és sport ágazatban. Gépészeti szakmát tanuló diákjaink a 2019. évi Szakma Kiváló Tanulója 

Verseny országos döntőjében első és harmadik helyen végeztek. Erasmus+ és a Határon túl pályázatok keretén belül, tanulóink külföldi 
tanulmányutakon, kirándulásokon vehetnek részt.

Lányok számára ajánljuk a fodrász, közszolgálati technikus és sportedző - sportszervező 
szakmákat a technikumi képzésben. 

Szakmai oktatási kínálat a 8. osztályt végzett tanulók számára

A szakmai oktatás ágazati alapoktatásban és szakirányú oktatásban történik. Az ágazati 
alapoktatás a két intézménytípusban, a technikumban és a szakképző iskolában közel 
azonos tartalmú, így átjárhatóságot biztosít az azonos ágazatokon belül, melyet az egyes 
szakmák képzési és kimeneti követelményei (rövidítve: KKK) határoznak meg. (KKK-k 
online  elérhetősége: https:/szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt   az Innovatív Képzéstámogató 
Központ honlapja.) Itt részletes tájékoztatást találnak az érdeklődők a szakmák oktatásának 
tartalmáról és a vizsgákról.
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4 ÉVES SZAKKÉPZŐ ISKOLAI SZAKMAI OKTATÁS

Az ágazat, amelynek alapozó oktatása 
a 9. és a 9. évfolyamon történik

Az ágazathoz tartozó, tervezett szakma, amelyek oktatása sikeres 
ágazati alapvizsga után a 10 – 12. évfolyamon történik. 

Tagozatkód

Gépészet CNC programozó 0062

3 ÉVES SZAKKÉPZŐ ISKOLAI SZAKMAI OKTATÁS

Elektronika és elektrotechnika (04) Villanyszerelő 0056

Építőipar Festő, mázoló, tapétázó, valamint Kőműves 0057

Fa- és bútoripar Asztalos 0058

Gépészet Hegesztő, Szerszám- és készülékgyártó, 
Gépi és CNC forgácsoló

0059

Specializált gép és járműgyártás Karosszérialakatos 0060

Vegyipar Műanyag- feldolgozó 0061

Szakképző iskolában a kötelező foglalkozások megtartásához a kilencedik–tizenegyedik évfolyamon együttesen rendelkezésre álló időkeret 
harminchárom százalékában közismereti tantárgyak oktatása folyik.
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5 ÉVES TECHNIKUMI SZAKMAI OKTATÁS

Az ágazat, amelynek alapozó oktatása 
a 9. és a 10. évfolyamon történik

Az ágazathoz tartozó, tervezett szakmák, amelyek oktatása sik-
eres ágazati alapvizsga után a 11 – 13. évfolyamon történik

Tagozatkód

Gépészet Gépgyártástechnológiai technikus 0051

Rendészet és közszolgálat Közszolgálati technikus rendészeti technikus szakmairánnyal 0052

Specializált gép és járműgyártás Gépjárműmechatronikai technikus 0053

Sport Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 0054

Szépészet Fodrász 0055

A technikumban a kilencedik–tizenkettedik évfolyamon a kötelező foglalkozások megtartásához együttesen rendelkezésre álló időkeret 
hatvan százalékában közismereti tantárgyakat tanítása folyik. Tizenharmadik évfolyamon a kötelező tanórákon szakmai tantárgyakat és élő 
idegen nyelvet tanulnak a végzős diákok.
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Felvételi feltételek

A jelentkezők felvétele az általános iskolában elért tanulmányi eredményük alapján történik. Az iskola a 7. év végi és 8. osztály félévi 
tanulmányi eredményei alapján képezi a jelentkező tanulók rangsorát a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv 
osztályzataiból. 

A fenti tantárgyak tanulmányi eredményein kívül technikumban számításba kerülnek az ágazathoz kapcsolódó közismereti tantárgyak 
osztályzatai is:
- fizika a gépészet, valamint a specializált gép- és járműgyártás ágazatban
- biológia a rendészet és közszolgálat, sport és szépészet ágazatban.

A 8. évfolyam féléve bármely tantárgyának tanulását elégtelennel záró tanulók jelentkezését elutasítja a technikumi képzésekről. 
Technikumban a sport ágazati képzésnél – a tanulmányi eredményeken túl – sportegyesületi ajánlólevéllel és versenyengedéllyel kell 
rendelkeznie, és a fizikai képességfelmérés követelményeinek is meg kell felelnie a jelentkezőnek. A sport alkalmassági fizikai felmérés 
helyszíne és időpontja: ESZC Géza Fejedelem Technikum és Szakképző 
Iskola (2500 Esztergom, Budai Nagy Antal utca 24), 2022.03.07. 14:00 óra. A 
fizikai felmérés tartalma: ingafutás, kötélmászás, karhajlítás fekvőtámaszból, 
felülés, törzsemelés. A felvételi döntést befolyásoló tényező a jelentkező 
országos diákolimpiai, hazai szakszövetségi és nemzetközi eredménye is.

Valamennyi szakmai oktatásba történő belépés másik feltétele az alapfokú 
iskolai végzettségen kívül egy foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, amely 
megállapítja a jelentkezőről, hogy alkalmas e a választott ágazat, illetve 
szakma tanulására, majd gyakorlására. Néhány szakma esetében a felvétel 
pályaalkalmassági vizsgálathoz is kötött. Az érintett szakmák ismertetőjében 
megtalálható az utóbbi felvételi felvétel.
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Sajátos nevelési igényű tanulók fogadása  

A szakképző intézményünkbe jelentkezni szándékozó, sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő, fogyatékossággal érintett 
tanulókat, tájékoztató jelleggel az alábbiak szerint tudjuk fogadni.
A többi gyermekkel, tanulóval együtt, integráltan oktatható hallásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral élő, 
egyéb pszichés fejlődési zavarral rendelkező, különleges bánásmódot igénylő tanulókat fogadjuk ágazatonként eltérő feltételekkel. Az 
ágazatonkénti befogadhatóság megtalálható iskolánk SZAKMAI PROGRAMJA 1. sz. mellékletében.
A különleges bánásmódot igénylő (BTMN-es és SNI-s) tanulók felvételére vonatkozó rangsorolási szabályok meghatározásakor az illetékes 
szakértői bizottság által kiadott – még érvényben lévő – szakértői véleményben foglaltak az irányadók. A különleges bánásmódot igénylő 
tanulókat megillető kedvezmények biztosításához kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a mentesítések, megsegítések, integrációs 
feladatok előírását tartalmazó szakértői vélemény másolatát.

A felvétellel kapcsolatos döntés előtt minden esetben szükség van a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében egy személyes, 
helyzetfelmérő beszélgetésre. Minden esetben egyedi helyzetfelmérés alapján van lehetőségünk közreműködni az ágazat és a szakma 
kiválasztásában az érintett tanuló legjobb érdekét figyelembe véve. A telefonos 
érdeklődések esetén nem tudunk tájékoztatást adni az érintett helyzet ismerete 
nélkül, ilyen esetben időpontot tudunk egyeztetni egy személyes találkozásra.
Technikumban és Szakképző Iskolában egyaránt egy élő idegen nyelv tanulására 
van lehetősége a tanulóknak: az általános iskolában tanult angol vagy német 
nyelv tanulását folytatják. Az általános iskolában tanulttól eltérő idegen 
nyelvet – a beiratkozáskor benyújtott külön szülői kérelemre – az augusztusi 
vizsgaidőszakban sikeresen teljesített különbözeti vizsga után lehet tanulni.
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Iskolai nyílt napokat a kötelező járványügyi előírások betartásával szervez az intézmény, melynek időpontjai:

- 2021. december 1. 8:30 és 10:30 óra
- 2022. január 19. 8:30 és 10:30 óra

Az intézmény igazgatója konzultációval egybekötött online felvételi tájékoztatót tart 2021. november 25-én.

Amennyiben felvételi tájékoztatónk elolvasása után további kérdéseik vannak, munkatársaink e-mailben, telefonon, valamint személyesen 
adnak bővebb felvilágosítást az első oldalon található elérhetőségeinken.

Sikeres felvételit kívánunk a jelentkezőknek.



2

DÁÁK DUNAKANYAR TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONT 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A Szakképzés 4.0 program a megvalósítási tervében több beavatkozási pontot határozott 
meg a szakképzés stratégiai céljainak elérése érdekében. Az egyik ilyen pont az ágazati 
képzőközpontok kialakítása, amellyel fejleszteni kívánja a szakképzési centrumok vállalati 
kapcsolatait, valamint erősíteni a vállalatok bevonását a duális képzésbe. 
Ezt az elképzelést valósította meg a térségben és országosan egyedülálló módon 

18 vállalat és a Szakképzési Centrum együttműködésével a DÁKK NKFT.

A szakirányú képzés feltételeit együtt teremtik meg a vállalatok. Ebben a rendszerben a 
tanulók gyakorlati feladataikat a 18 vállalat egységeiben rövidebb-hosszabb időt eltöltve végzik, így megismerhetnek több, különböző 
üzlettípust, üzemelési rendszert, rendezvény fajtát, vállalati kultúrát.
A tanulók szakképzési munkaszerződést kötnek a DÁKK Nonprofit Kft.-vel. A Képzőközpont e szerződés alapján havi munkabért fizet 
tanulóinak és gondoskodik arról, hogy a vállalatnál annyi időt töltsenek, hogy a vizsgafelkészüléshez szükséges minden ismerethez 
hozzájussanak.
A vállalkozások számára is fontos a szakember-utánpótlás kinevelése; a sikeres szakmai vizsgát követően olyan fiatalokat tudnak alkalmazni, 
akikkel már a gyakorlati időben megismerhették egymást.

A képzőközpont tulajdonosi köre - A gyakorlati oktatás helyszínei
Grand Hotel Esztergom, Portobello Wellness & Yacht Hotel, Thermál Hotel Visegrád, Silvanus Hotel Visegrád, Szamos Marcipán, Apátkúti 
Vadászház, Visegrád, Rózsakert Étterem, Mediterraneo Étterem, Spejz Étterem és Pizzéria, BorYou bor&bisztró, Rizzo Étterem és Pizzéria, 
Ettore Cukrászda, Tátika Bisztró, Kostel Panzió és Rendezvényház, Édes Anna Cukrászda, Pizza Casa Luigi, Pálinka Patika, Pilisvörösvár, 
Gondola Étterem & Panzió, Pilisvörösvár
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ESZC STUDIOLO BOUTIQUE HOTEL TANSZÁLLODÁJA

Esztergomban a Fürdő Szálló épületének felújításával 2023-ban nyílik meg egy négy 
csillagos tanszálloda, kizárólag az ESZC szakmai képzéseinek a kiszolgálására, gyakorlati 
helyet teremtve a turizmus–vendéglátás szakirányon szakmát tanuló diákoknak.

A szállodában 22 esztergomi vonatkozású tematikus szoba, hozzájuk kapcsolódó 
programok és rendezvények; többféle étkezési lehetőség: étterem, grillterasz, cukrászda, 
kávézó, drinkbár, ajándékbolt, wellness, szépészet várja a vendégeket. A tanszálloda, a 
duális képzés ideje alatt munkahelyet biztosít a diákoknak, akik így valós környezetben 
ismerhetik meg a szakma szépségeit – miközben aktív részesei lehetnek egy turizmust 
kiszolgáló vállalat működésének.

2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky út 24.  |  www.studiolo.hu 
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MIT? HOL? AZ ESZC SZAKMAI KÍNÁLATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Ágazatok

Esztergomi Szakképzési Centrum intézményei

ESZC Balassa Bálint Gazdasági 
Technikum és Szakképző Iskola

ESZC

Bottyán János

Technikum 

ESZC Bottyán János
Technikum

ESZC Géza Fejedelem 
Technikum és Szakképző Iskola

Elektronika és elektrotechnika √ √

Építőipar √

Fa- és bútoripar √

Gazdálkodás és menedzsment √

Gépészet √

Informatika és távközlés √

Kereskedelem √

Közlekedés és szállítmányozás √

Oktatás √

Rendészet és közszolgálat √

Specializált gép- és 
járműgyártás

√

Sport √

Szépészet √ √

Szociális √

Turizmus-vendéglátás √

Vegyipar √ √
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BEISKOLÁZÁSI NAPTÁR

2021. november 16. Az Oktatási Hivatal központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézményjegyzékéből kiválasz-
tható a vizsgaszervező intézmény

2021. december 3. Jelentkezési határidő a központi írásbeli vizsgára (az ESZC-ben a Bottyán János Technikum 
esetén)

2022. január 22., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák 

2022. január 27., 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák azok számára, akik az előző írásbeli felvételi vizsgán 
alapos indok miatt nem tudtak részt venni.

2022. február 7. Értesítés az írásbeli felvételi eredményekről a tanulók részére

2022. február 18. Felvételi jelentkezési lapok leadási határideje

2022. március 16. Az ideiglenes felvételi jegyzékek közzététele a középiskolákban

2022. március 21-22. A jelentkezések módosításának lehetősége az általános iskolákban

2022. április 22. Az Oktatási Hivatal elküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket a középfokú iskoláknak

2022. április 29. Értesítés kiküldése a felvételi eredményekről

2022. május 9. - augusztus 31. A rendkívüli felvételi eljárás kezdete (2022. augusztus 31-ig)

2022. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2022. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Részletes további tájékoztatás az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) található.
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Köszönjük figyelmét!

Válassza iskoláinkat bizalommal!

További naprakész információkért látogassanak el az alábbi weboldalakra, és 
kövessék iskoláink Facebook oldalait.

www.kk.gov.hu/esztergom

www.eszc.eu

/esztergomiszakkepzesicentrum
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Esztergomi Pályaválasztási Tájékoztató
2022-2023.

Az Esztergomi Szakképzési Centrum és az Esztergomi Tankerületi Központ ajánlata 
a leendő 9. évfolyamos diákoknak és szüleiknek

Esztergomi Szakképzési Centrum © 2021
Esztergomi Tankerületi Központ © 2021

Minden jog fenntartva!


