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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.

Hana György
Esztergomi Szakképzési Centrum 

főigazgatója
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Cím: 2500 Esztergom, Bánomi út 8.
Központi e-mail: iroda.dobo@gmail.com

Információk: beiskolazas@dobokatalain.hu
Telefon: Szurdi Gábor igazgató, 06-33/411-711

Honlap: www.dobokatalin.hu
OM azonosító: 031937

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 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 579 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 középiskolakéként - minden évben 
szerepelt az ország száz legjobb gimnáziuma között. Idén az 57. helyen szerepelt iskolánk.
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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. (A nyolc évfolyamos képzés esetén szóbeli felvételi elbeszélgetés.)

Határidők:
1. 2022. december 2.: a „tanulói jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára” beküldése az adott 
középiskolába.
2. 2023. január 21. 10 óra: központi felvételi vizsga:
3. 2023. február 22.: „a jelentkezési lap középfokú intézménybe” beküldése a gimnáziumba.

Beiskolázási tájékoztatók időpontja

Nyolc évfolyamos oktatás: 2022. november 16. 17 óra
Nyelvi előkészítő osztály: 2022. november 23. 17 óra

A 2023/24. tanévben indított oktatási formák
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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
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DOROGI ZSIGMONDY VILMOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ GIMNÁZIUM

Igazgató: Vidra Gábor
Cím: 2510 Dorog, Otthon tér 3.

Tel.: +36/33/431-675
E-mail: info@zsigmondy-dorog.hu

Web: www.zsigmondy-dorog.hu
OM kód: 037882

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, szabadidősudvara, 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. 

6



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

A szakképzésbe belépők különleges kedvezményekben részesülhetnek:
Ösztöndíj – Az alapoktatásban (első évfolyamokon) ennek mértéke jelenleg technikumban 8000 Ft/hó, szakképző iskolában 16.000 Ft/hó. A 
szakirányú oktatásban (tehát a felsőbb évfolyamokon) tanulmányi eredménytől függően  8000-59.000 Ft/hó
Pályakezdési juttatás – Az eredményes szakmai vizsga után a végzettek részesülnek majd ebben a támogatásban. Mértéke a jelenlegi 
szabályok alapján kb. 133.000 Ft – 302.000 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 100.440 Ft – 167.400 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 éves képzés, mely szakmai vizsgával zárul, 
ágazati alapoktatás 9. évfolyamon, szakirányú 

oktatás 10-11. 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
www.balassaegom.hu, balassa.esztergom@gmail.com
OM kód: 910005/002

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. Több mint 100 éves múltra tekint vissza a 

gazdasági szolgáltatások területén. 

Képzési profilunk folyamatosan igazodik a munkaerőpiaci elvárásokhoz, így  mind a fiatalok, mind a 

munka világából érkezők megtalálják számításukat  nappali és felnőtt képzéseinken. A szakmai 

képzésben a diákok választhatnak az érettségit és szakmát is biztosító 5 éves technikum, és 

középszintű szakmai végzettséget adó 3 éves szakképző iskolai képzések között.

Megyei szinten is stratégiai szerepet töltünk be a gazdasági jellegű szakmák oktatásában, 

melyek piacképes szakmát és versenyképes keresetet biztosítanak végzett tanulóinknak, 

így kínálva biztos elhelyezkedést a munka világában.

Az iskola Esztergom egyik legszebb helyén fekszik, parkosított környezetben, 

szomszédságában páratlan természeti és kulturális értékekkel, csodálatos kilátással a 

Bazilikára és a Dunára.
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Iskola típus Jellemző Tagozatkód Ágazat Szakma

Te
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(5
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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
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kk
ép

ző
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ko
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(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
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GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
Sokrétű, univerzális szakma. A gazdaság gyakorlatilag minden területén jól hasznosítható: pénzügy, adózás, bérszámfejtés terén.  
Ajánljuk azoknak, akiket érdekel a bankok és a pénz világa, érteni és tudni akarják a világgazdaság működését. Akik kézben 
akarják tartani a pénzügyeiket, meg másét is; akik számon akarják tartani azt, ami másnak nem megy; akik gyorsan és jól 
szeretnének dönteni gazdasági kérdésekben; akik alaposan és precízen dolgoznak határidőn belül. 
Elhelyezkedési lehetőségek: Pénzügyi ügyintéző, Számviteli ügyintéző, Könyvelő,  Bérelszámoló, Pénzügyi, statisztikai, biztosítási 
adminisztrátor,  Készlet- és anyagnyilvántartó. Továbbtanulási lehetőség: Gazdálkodás és menedzsment, Pénzügy-számvitel, 
Nemzetközi gazdálkodás / Budapesti Gazdasági Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, Kodolányi János 
Egyetem

• Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Az adminisztráció területén pótolhatatlan, jó elhelyezkedési lehetőségekkel bíró szakma. Az ügyintézők munkájuk során kapcsolatot tartanak a 
cég ügyfeleivel, programokat, rendezvényeket szerveznek, adatokat, iratokat gyűjtenek, kezelnek, rögzítenek.  Ajánljuk azoknak, akik érteni akarják 
a vállalkozások működését, jól bánnak informatikai eszközökkel, nagyfokú szervező- és kommunikációs képességgel rendelkeznek. Nem esik 
nehezükre egyszerre több dologra figyelni.
Elhelyezkedési lehetőségek: Konferencia- és rendezvényszervező, Személyi asszisztens, Titkár(nő),  Irodai adminisztrátor, Könyvelő,  Bérelszámoló, 
Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor,  Készlet- és anyagnyilvántartó,  Humánpolitikai adminisztrátor,  Iratkezelő, Irattáros 
Továbbtanulási lehetőség: Gazdálkodás és menedzsment / Budapesti Gazdasági Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, 
Kodolányi János Egyetem

KERESKEDELEM ÁGAZAT
• Kereskedő és webáruházi technikus
A személyes értékesítés sosem fog kimenni a divatból, de itt lépést tarthatsz a modern internetes világgal is!  Az embereknek szükségük van 
hozzáértő, segíteni tudó és akaró, rátermett kereskedőkre, akik saját üzletükkel, vagy alkalmazottként, más boltját viszik sikerre, de egyre nagyobb 
teret nyer az online térben történő értékesítés is.  Boltvezetőként, webáruház üzemeltetőként élhetik ki üzleti kreativitásukat a piacon.  Ajánljuk 
azoknak, akik szeretnek és tudnak is az emberekkel bánni, akik bármire rá tudják beszélni a vevőt. Akik hajlandók lépést tartani  a kereskedelem 
rohanó világával online is. Jó problémamegoldó képességgel rendelkeznek, de nem riadnak vissza a fizikai munkától.
Elhelyezkedési lehetőségek: Kereskedő,  Vezető eladó, Kereskedelmi ügyintéző, Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője 
Továbbtanulási lehetőség: Gazdálkodás és menedzsment,  Kereskedelem-marketing /Budapesti Metropolitan Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, 
Széchenyi István Egyetem 
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• Kereskedelmi értékesítő
Egy igazi bolti eladó a mindenes: megmondó ember, lélekbúvár, polcfeltöltő, beszélgető partner, a bolt lelke. Nem riad vissza a fizikai munkától, a 
kasszázástól, a vásárlói problémáktól. Ajánljuk azoknak, akik első pillantásra fel tudnak mérni másokat. Jól és szívesen kommunikálnak a vásárlókkal. 
Empatikusak, és bírják a strapát lábbal és szívvel!
Elhelyezkedési lehetőségek: bolti eladó, pénztáros, jegypénztáros Továbbtanulási lehetőségek: Érettségire felkészítő oktatás

KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT
• Logisztikai technikus
Ő az, aki mindenhez ért.  Beszerzi az  alapanyagot, raktárirányítást lát el, fuvarszervezőként kamionokat 
irányít itthon és külföldön, megszervezi a termékek elosztását. Tudja, hogyan működnek a világ 
webáruházai, hogyan jut el a csomag a Wishről a postaládánkig. Fejben tudja kísérni egy áru útját, mert 
a térkép a fejében van. Egy dinamikusan fejlődő szakmát kínálunk azoknak, akik szeretik a pörgést, 
a szervezést, és problémamegoldásban élik ki kreativitásukat. Szívesen beszélnek, üzletelnek idegen 
nyelven és imádják a stratégiát.
Elhelyezkedési lehetőségek: Kereskedelmi ügyintéző, Anyaggazdálkodó, felvásárló,  Készlet- és 
anyagnyilvántartó,  Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó Továbbtanulási lehetőségek: Logisztika 
mérnők, Közlekedési mérnök, Műszaki menedzser, Gazdálkodás és menedzsment/ Budapesti Metropolitan 
Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT
• Turisztikai technikus
Szenvedélye az utazás és utazásszervezés. Kirándulásokat, utazásokat  bonyolít belföldön és külföldön egyaránt.   Ajánljuk 
mindazoknak, akik szeretik a szervezést, az emberekkel való kapcsolattartást,  imádnak útiterveket készíteni, utazni. Nyitottak 
más kultúrára, a környezet értékeire, hagyományaira,  gasztronómiájára mindarra, ami maradandó. Ez a szakma olyannak 
való, aki bárkivel könnyedén megtalálja a közös hangot, információkat tud begyűjteni magyar és idegen nyelven.  A kreativitás, 
empátia és jó problémamegoldó képesség valamint az idegen nyelvi kommunikáció nélkülözhetetlenek egy sikeres pályához. 
Elhelyezkedési lehetőségek: Utazásszervező, tanácsadó Továbbtanulási lehetőségek: Turizmus-vendéglátás szak/ Budapesti 
Gazdasági  Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Kodolányi János Egyetem

• Vendégtéri szaktechnikus
Megálmodja mindenki kedvenc helyét, ahol jobb lenni, mint otthon. Étel-itallapot állít össze, rendezvényeket szervez és bonyolít. Itt ő 
a főnök, vagy annak jobb keze. Rajta áll vagy bukik az üzlet. Ajánljuk azoknak, akik értenek a vendégek nyelvén és mindent meg is tesznek 
értük, akik minden problémát megoldanak gyorsan és hatékonyan; akik bírják a strapát és igazi csapatjátékosok. 
Elhelyezkedési lehetőségek: Vendéglős, Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője Továbbtanulási lehetőségek: Turizmus-vendéglátás 
szak/ Budapesti Metropolitan Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Kodolányi János Egyetem
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• Cukrász szaktechnikus
Hogy mit rejt ez a szakma? Mindent, ami édes… Kreativitást, amit kiélhet. Trendeket, amit kisüthet. Stílust, aminek nincs szavatossági ideje. 
Sütnivalót, hogy megálmodja és vezesse azt a cukrászdát, ahol a kávé-süti mindent visz. Azoknak ajánljuk, aki kreatív, már-már művészi, aki bírja  
a strapát, és az időhiányt. 
Elhelyezkedési lehetőségek: Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője, Cukrász Továbbtanulási lehetőségek: Turizmus-
vendéglátás szak/ Budapesti Metropolitan Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Kodolányi János Egyetem

• Szakács szaktechnikus:
Vendéglátóegységekben  az árubeszerzéstől az ételkészítésen át az üzletvezetésig átfogó, komplex tevékenységet végez. 
Kifőzi, hogy legyen lefőzhetetlen. Az üzemeltetéséhez szükséges üzleti- és ételfogásokkal saját stílust és vállalkozást épít fel. 
Azoknak ajánljuk, akik nem félnek a változatos ízektől, a szakma kihívásaitól és a stresszes mindennapoktól. Főzni mindenki 
tud, de ő jobban…
Elhelyezkedési lehetőségek: szakács, vendéglátó-tevékenységet folytató egység vezetője, konyhafőnök, séf Továbbtanulási 
lehetőségek: Turizmus-vendéglátás szak/ Budapesti Metropolitan Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Kodolányi János 
Egyetem

• Cukrász
A tűzben edzett.  Sütit, fagyit, bonbont készít. Ajánljuk azoknak, aki kreatív, már-már művészi, aki csapatjátékos, de nem szégyell egyéniség lenni. 
Emellett bírja a strapát, az időhiányt, meg a kalóriát. 
Elhelyezkedési lehetőségek: Cukrász Továbbtanulási lehetőségek: Érettségire felkészítő oktatás

• Szakács
A lefőzhetetlen. Ajánljuk azoknak, akik szeretik a változatos ízeket,  kreatívak és kitűnő memóriával rendelkeznek. Akik igazi csapatjátékosok, de nem 
megértésre vágynak, akik bírják a stresszt és a nehéz edényeket. Határ a Michelin csillagos ég! 
Elhelyezkedési lehetőségek: Szakács Továbbtanulási lehetőségek: Érettségire felkészítő oktatás 

• Pincér - vendégtéri szakember
A kiboríthatatlan. Ő a mindent látó szem és a „parkett ördöge”.  Tőle kérnek mindent, mert mindent tud teljesíteni. Tanácsot 
ad, szórakoztat, széppé teszi az emberek napját. Nélküle bezár a hely. Azon fiataloknak ajánljuk, akik szórakoztatóak és 
ügyesek, akik egy pillantásból fel tudnak mérni bárkit, akik bírják a strapát lábbal és szívvel. A vendéglátózás azoknak való, 
akik elfogadják, hogy ők akkor dolgoznak, amikor más pihen, nyaral, ünnepel, vagy alszik. 
Elhelyezkedési lehetőségek: Pincér Továbbtanulási lehetőségek: Érettségire felkészítő oktatás 
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ESZC BOTTYÁN JÁNOS TECHNIKUMESZC

Bottyán János
Technikum 

2500 Esztergom, Főapát utca 1.
Telefon: +36 70 684 8560

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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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, csoportbontásban 
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. 
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. 

   Különleges szakmai területek, biztos jövőkép:

A technikumba jelentkezők az INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazat mellett további négy ágazat, a 
VEGYIPAR, az ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA, a SZOCIÁLIS valamint az OKTATÁS 

ágazati oktatás közül választhatnak.

Az informatika ágazatunkban OKLEVELES szoftverfejlesztő képzést indítunk a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemmel közösen kidolgozott képzési program alapján. Az emelt 

szintű szakmai tudást biztosító képzés azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező 
tanulóknak ajánlott, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket, az elvártnak megfelelő 
tanulmányi eredmény teljesítését követően egyenes úton, már megszerzett kreditekkel 
juthatnak be az egyetem szakirányú képzésébe.

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.
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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 12 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

15 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 15 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

Vegyipar ágazat
Megszerezhető 

szakma: 
Műanyag-
feldolgozó 
technikus

5 év 12 fő

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

•   Műanyag-feldolgozó üzemben teljes körű felügyeletet lát el.
•  Szervezi és végrehajtja a meghatározott termékek gyártatását.
•  Közreműködik a gyártástechnológia fejlesztésében.
•  Felügyeli és kiadja a gyártáshoz kapcsolódó karbantartási és 
ellenőrzési feladatokat.
•  Felügyeli és szervezi a szerszámcserét.
•  Laboratóriumi műveleteket, minőségi és mennyiségi analitikai 
munkát végez.
•  Minőségbiztosítási, -ellenőrzési dokumentumokat vezet.

0226

Szociális ágazat 

 Megszerezhető 
szakma: 

Kisgyermek- 
gondozó, - nevelő

5 év 12 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 és harmonikus fejlődésük támogatását végzi.
•    Ismeri a kisgyermekek testi-lelki fejlődésének folyamatát, 
nevelésük módszereit, eljárásait. 
•    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

15 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 nevelésében, oktatásában és 
fejlesztésében résztvevő szakemberekkel és a szülőkkel. 
•    Közreműködik foglalkozások, tanórai és tanórán kívüli 
programok előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. 
•    Felügyeli, kíséri a tanulókat vagy csoportokat, gondozási 
feladatokat végez. 
•    Segíti a család és az intézmény kapcsolattartását.
•    Gyermekprogramokban közreműködik, felügyeletet lát el 
(játszóház, tábor, családi napközi stb.)

0228

Elektronika és 
elektrotechnika ágazat

Megszerezhető 
szakma: 

Automatikai 
technikus 

Szakmairány: Autóipar

5 év 15 fő

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

•  A technológiai folyamat ismeretében gyártó berendezéseken 
hibát diagnosztizál,  és alapvető beállításokat végez.
•  Végrehajtja a hidraulikai és pneumatikus eszközök cseréjét, és 
ellátja a kapcsolódó üzemeltetési feladatokat is.
•  Elvégzi a PLC-k beüzemelését, valamint a technológiai 
folyamatoknak megfelelő egyszerű programok megírását, 
áttöltését és archiválását.
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INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT

Szoftverfejlesztő és tesztelő 
Tanulmányi terület kódszáma: 0221

• Angol nyelvi előkészítő évfolyam + 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.
Megjegyzés:  A 11. évfolyam után a tanulmányait legjobban teljesítők OKLEVELES szoftverfejlesztő képzésben vehetnek részt a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karral közösen kidolgozott képzési program alapján. 
Felvehető létszám: 30 fő
Elhelyezkedési lehetőségek: 
• Frontend vagy backend fejlesztőként 
• Általános kódolóként 
• Szoftver- és rendszertesztelőként
• Adatbázis fejlesztőként
• Szoftvertelepítőként

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus 
• 5 évfolyam.
• A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
• Felvétel csak az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
Megjegyzés: CISCO (R&S, ITE Essentials) oktatás. Kollégiumi elhelyezés 
biztosított.
Felvehető létszám: 12 fő
Elhelyezkedési lehetőségek: 
• Informatikai rendszergazdaként, 
• Hálózatüzemeltetőként
• Számítógép telepítő és szerelő
• Számítógép kezelő/operátor
• Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs
• Informatikai rendszergazda
• Hálózatüzemeltető
• Webmester
• Adatbázis adminisztrátor

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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Továbbtanulási lehetőségek
• Közgazdasági adatelemzés szakterület
• Informatika képzési terület valamennyi szakján 
• A műszaki képzési terület valamennyi szakján
• Agrár- és üzleti digitalizáció képzési terület valamennyi szakján

Továbbtanulási lehetőségek
• Közgazdasági adatelemzés szakterület
• Informatika képzési terület valamennyi szakján 
• A műszaki képzési terület valamennyi szakján



VEGYIPAR ÁGAZAT

Vegyész technikus
Tanulmányi terület kódszáma: 0223

• Angol nyelvi előkészítő évfolyam + 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 (2023. május az iskolaorvosnál).
Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Felvehető létszám: 15 fő
Elhelyezkedési lehetőségek: 
• Kutatóintézeti, egyetemi laboratóriumok
• Vállalati kutató és üzemi laboratóriumok (Richter, Zoltek)
• Kémiai és biológiai laboratóriumok
• Kriminalisztika és igazságügyi szakterületek

ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA ÁGAZAT

Elektronikai technikus
Tanulmányi terület kódszáma: 0224

• 5 évfolyam.
• A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
• Felvétel csak az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
• Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges (2023. május az iskolaorvosnál).
Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Felvehető létszám: 15 fő
Elhelyezkedési lehetőségek: 
• Vállalatok gyártósori üzemekben ipari elektronikai 
 eszközök programozása
• Elektronikai gépek karbantartása
• Fény és hangtechnikai eszközök kezelése, karbantartása

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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Továbbtanulási lehetőségek
• Az orvos-és egészségtudományi képzési terület valamennyi alapképzési szakján
• A műszaki képzési terület valamennyi szakján
• A természettudományi képzési terület valamennyi szakján

Továbbtanulási lehetőségek:
• Mérnökinformatikus / Programtervező informatikus / 
 Üzemmérnök informatikus
• A műszaki képzési terület valamennyi szakján
• Agrár- és üzleti digitalizáció képzési terület valamennyi szakján



VEGYIPAR ÁGAZAT

Műanyag-feldolgozó technikus
Tanulmányi terület kódszáma: 0225
• 5 évfolyam.
• A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
• Felvétel csak az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
• Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges (2023. május az iskolaorvosnál).
Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Magyarországon egyedülállóan intézményünkben indul az ötéves technikusi képzés.
Felvehető létszám: 12 fő
Elhelyezkedési lehetőségek: 
• Vállalatok műanyag gyártósori üzemekben gépek felügyelete/ 
 programozása (Tyco, PEMÜ)
• Vállalatok műanyag gyártósori üzemekben gépek karbantartása
• Műanyag és gumiipari laboratóriumban

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Kisgyermekgondozó, - nevelő
Tanulmányi terület kódszáma: 0226
• 5 évfolyam.
• A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
• Felvétel csak az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
• Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges (2023. május az iskolaorvosnál).
• Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges (2023. április).
• A felvételi rangsor a pályaalkalmassági vizsgálaton elért eredmény függvényében változhat.
Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Felvehető létszám: 12 fő
Elhelyezkedési lehetőségek: 
• Bölcsődék 
• Óvodák
• Szociális intézmények 

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

Központi írásbeli 
felvételi vizsga                          

NINCS

Az általános iskola 7-8. évfolyamán megszerzett osztályzatok

Magyar nyelv 
és irodalom           

30%

Idegen nyelv 
15%

Matematika 
15%

Fizika                       
10%

Kémia           
15%

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%
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Továbbtanulási lehetőségek
• A műszaki képzési terület valamennyi szakján 
 (például: Anyagmérnök, Tesztmérnök, Vegyészmérnök, Környezetmérnök)

Továbbtanulási lehetőségek
• Pedagógusképzés valamennyi szakján
• Az orvos-és egészségtudományi képzési terület valamennyi alapképzési szakján
• Pedagógia szak



OKTATÁS ÁGAZAT

Oktatási szakasszisztens
Tanulmányi terület kódszáma: 0227
• Angol nyelvi előkészítő évfolyam + 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 (2023. május az iskolaorvosnál).
• Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges (2023. április). 
• A felvételi rangsor a pályaalkalmassági vizsgálaton elért eredmény függvényében változhat.
Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Felvehető létszám: 15 fő
Elhelyezkedési lehetőségek: 
• Óvoda. általános és középiskolák nevelést oktatást segítő munkatársai
• Ifjúsági szervezetek munkatársai
• Különböző gyerekekkel/fiatalokkal foglalkozó szervezetek adminisztratív 
 és szervező munkatársai

ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA ÁGAZAT

Automatikai technikus
Tanulmányi terület kódszáma: 0228
• A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
• Felvétel csak az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
• Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges (2023. május az iskolaorvosnál).
Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Szakmairány: Autóipar
Felvehető létszám: 15 fő
Elhelyezkedési lehetőségek: 
• Vállalatok gyártósori üzemekben ipari elektronikai 
 eszközök programozása
• Elektronikai gépek karbantartása
• Autóipari vállalatok gyártósori üzemeiben minőségi/ 
 mérési szakember

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% 50%

100%

Továbbtanulási lehetőségek
• Pedagógusképzés valamennyi szakján
• Pedagógia szak 

Továbbtanulási lehetőségek
• Mérnökinformatikus / Programtervező informatikus / 
 Üzemmérnök informatikus
• A műszaki képzési terület valamennyi szakján
• Agrár- és üzleti digitalizáció képzési terület valamennyi szakján

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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0221
Informatika és távközlés ágazat 

Megszerezhető szakma:  
Szoftverfejlesztő és tesztelő 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.

0222

Informatika és távközlés ágazat 
Megszerezhető szakma:  

Informatikai rendszer- és alkalmazás-
üzemeltető technikus

0223
Vegyipar ágazat 

Megszerezhető szakma:  
Vegyész technikus

 A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), 
beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.

0224
Elektronika és elektrotechnika ágazat 

Megszerezhető szakma:  
Elektronikai technikus

A tanulmányi területre  hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral rendelkező, különleges bánásmódot igénylő tanulók is jelentkezhetnek.

0225
Vegyipar ágazat 

Megszerezhető szakma:  
Műanyag-feldolgozó technikus

A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos 
tanulók is jelentkezhetnek.

0226
Szociális ágazat  

 Megszerezhető szakma: 
Kisgyermek- gondozó, - nevelő

Felvételre nincs lehetőség

0227
Oktatás ágazat 

Megszerezhető szakma: 
Oktatási szakasszisztens

0228
Elektronika és elektrotechnika ágazat 

Megszerezhető szakma:  
Automatikai technikus 

A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral rendelkező, különleges bánásmódot igénylő 

tanulók is jelentkezhetnek.

 A szakértői bizottság által készült szakvéleménnyel rendelkező jelentkezőknek javasoljuk, hogy a felvételi eljárás előtt keressék fel az illetékes szakértői bizottságot: 
szükség esetén a 2023-2024. 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.
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ESZC GÉZA FEJEDELEM TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24.
titkárság: 70/684-8732, tanügyi iskolatitkár: 70/684 8721
E-mail: gf.titkar@gmail.com
Honlap: gf.edu.hu
Facebook: http://www.facebook.com/gezaegom/
Igazgató: Kovács Tamás

ES
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 GÉZA FEJEDELEM

TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ
 IS

KO
LA

Az Esztergomi Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola 137 éve tölt be meghatározó szerepet a régió szakmai oktatásában. 
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 kínáljuk az iskola nappali és esti tagozatán egyaránt. 

Technikumi, korábban szakgimnáziumi keretek között a, szépészet, rendészet és közszolgálat, specializált 
gép- és járműgyártás valamint a sport ágazatban készülnek az iskola diákjai az érettségi illetve a technikusi 
szakmai vizsgákra. A képző intézményben hagyományos technikusi szakma (fodrász) mellett néhány 
évvel ezelőtt kezdődött el a sportedző-sportszervező képzés a sportegyesületekkel együttműködve és 
a rendészet és közszolgálat ágazathoz tartozó közszolgálati technikus képzés. Az iskola jelentkezőket 
fogad az ország minden részéből és a határon túli, magyar lakta területekről is. Új terület a specializált 
gép és járműgyártás ágazathoz tartozó gépjárműmechatronikai technikus (régi nevén autószerelő) 
szakma oktatása.

A szakképző iskolai osztályokban karosszérialakatosokat, villanyszerelőket, asztalosokat, 
szerszám- és készülékgyártókat (szerszámkészítőket), festő, mázoló, tapétázókat és kőműveseket 
készít fel az iskola a szakma ismeretére. 
Az iskola oktatói testületére minden tekintetben jellemző a nyitottság. A tanulók egyéni 
sajátosságaihoz alkalmazkodó módszertant alkalmaznak a tanárok 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.
Határon túl pályázatok keretén belül, tanulóink külföldi kirándulásokon vehetnek részt.
Lányok számára ajánljuk a fodrász, közszolgálati technikus és sportedző - sportszervező szakmákat a 
technikumi képzésben.
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Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt napok):
2022. december 7. (kezdési időpontok: 8:30 és 10:30) és 2023. január 18. (kezdési időpontok: 14:30 és 15:30).
A rendezvényen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Ezt a következő linken tudják megtenni: https://forms.gle/YTqe3iZiFzg5S5Pp9 vagy az 
intézmény és az ESZC honlapján megtalálható szórólapon elhelyezett QR kód beolvasásával.

Szakmai oktatási kínálat a 8. osztályt végzett tanulók számára
A szakmai oktatás ágazati alapoktatásban és szakirányú oktatásban történik. Az ágazati alapoktatás mindkét 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. A (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.

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

Specializált gép- és járműgyártás (20) Gépjármű mechatronikai  technikus 0050

Rendészet és közszolgálat (19) Közszolgálati technikus rendészeti technikus szakmairánnyal 0051

Sport (21) Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 0052

Szépészet (22) Fodrász 0053

Elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségek:
Gépjármű mechatronikai  technikus: Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító munkakörökben:  autószerelő 
műhelyekben, szervízekben. 
Továbbtanulási lehetőség: Egyetemek, főiskolák műszaki szakirányban.
Közszolgálati technikus rendészeti technikus szakmairánnyal: Vagyonőr, testőr, közterület-felügyelő, 
parkolóőr, portás, telepőr munkakörökben: Magyar Rendőrségnél, Országos Katasztrófavédelem 
egységeiben, Személy-és vagyonvédelmi vállalkozásoknál. 
Továbbtanulási lehetőség: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti szakán. 
Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező: Szakképzett edző, sportszervező, -irányító; 
Fitnesz- és rekreációs programok irányítója; Konferencia- és rendezvényszervező valamint Sport- és 
rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője munkakörökben, pl.: sport- és rendezvényközpontokban, 
sportegyesületeknél, edzőtermekben. 
Továbbtanulási lehetőség: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen Edző, Rekreáció és életmód 
sportszervező, Humánkineziológus, Szakedző, Testnevelő és gyógytestnevelő tanár szakon.
Fodrász: Fodrász munkakörben: szépségszalonokban, fodrász üzletekben.



3 ÉVES SZAKKÉPZŐ ISKOLAI SZAKMAI OKTATÁS

Az ágazat, amelynek alapozó oktatása 
a 9. évfolyamon történik

Az ágazathoz tartozó tervezett szakmák, amelyek oktatása sikeres 
ágazati alapvizsga után a 10 – 11. vagy 12. évfolyamon történik

A tanulmányi terület 
jelentkezésnél használt 

intézményi kódja

Elektronika és elektrotechnika (04) Villanyszerelő (3 éves) 0054

Építőipar (06) Festő, mázoló, tapétázó (3 éves) 0055

Építőipar (06) Kőműves (3 éves) 0056

Fa- és bútoripar (08) Asztalos (3 éves) 0057

Specializált gép- és járműgyártás (20) Karosszérialakatos (3 éves) 0058

Gépészet (10) Szerszám- és készülékgyártó (3 éves) 0059

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 specializált gép- és járműgyártás ágazatban
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Szakképző iskolában a kötelező foglalkozások megtartásához a kilencedik–tizenegyedik évfolyamon együttesen rendelkezésre álló időkeret harminchárom 
százalékában közismereti tantárgyak oktatása folyik.

Elhelyezkedési lehetőségek:
Villanyszerelő: villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója;  elektromoshálózat-szerelő, - javító és épületvillamossági szerelő; villanyszerelő 
munkakörökben, villanyszereléssel, épületvillamossági szereléssel foglalkozó cégeknél.
Festő, mázoló, tapétázó: festő és mázoló; csőradiátor mázoló; építőipari festő; épületfestő, mázoló; faszerkezet mázoló; mázoló; szobafestő; színházi 
festőtermi műszaki dolgozó; szobafestő; tapétázó (falkárpitozó) munkakörökben, építőipari vállalkozásoknál.
Kőműves: kőműves; betonozó; beton-összeillesztő kőműves; díszítő kőműves; építményvakoló kőműves; épület-, építményzsaluzat-szerelő;  épületfalazó 
kőműves; falazó kőműves; födémgerenda-, tálca- és béléstest-elhelyező; gázkémény készítő; gépi vakoló;  gyárkéményépítő kőműves;  karbantartó 
kőműves; kazán- és kemenceépítő kőműves; kemenceépítő; kéményépítő kőműves; klinkertégla lerakó; szegély betongerenda-zsaluzatát beállító; 
tűzállófalazat-készítő kőműves munkakörökben, építőipari vállalkozásoknál.
Asztalos: bútorasztalos és épületasztalos munkakörökben, asztalos műhelyekben, tetőszerkezetek ácsolásával foglalkozó cégeknél.
Karosszérialakatos: lakatos munkakörben, karosszérialakatos vállalkozásoknál.
Szerszám- és készülékgyártó: szerszámkészítő munkakörben Pl.: TE Connectivity, Esztergomi Szerszámgépgyár Kft., WIKA Kommunáltechnika Kft. 
partnercégeinknél.

Továbbtanulási lehetőségek: Érettségire felkészítő felnőttképzésben 2 év alatt érettségi vizsgát szerezhet a szakmával rendelkező tanuló. 
Ezen kívül ágazaton belüli második szakmát 2 év alatt, ágazaton kívüli második szakmát 3 év alatt lehet szerezni nappali tagozaton. Ez esetben a tanuló 
mentességet kaphat a közismereti tantárgyak tanulása alól.



- biológia a rendészet és közszolgálat, sport és szépészet ágazatban.
A 8. évfolyam első féléve bármely tantárgyának tanulását elégtelennel záró tanulók jelentkezését elutasítja az iskola 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. Sportterem), 2023.03.08. 8:00 óra. Pótlásra is biztosítunk lehetőséget: 
2023.03.10. 8:00 óra a felvételt kérő tanulók beosztása szerint. 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. A festő, mázoló, tapétázó szakma esetében 
a felvétel pályaalkalmassági vizsgálathoz is kötött. 

Sajátos nevelési igényű tanulók fogadása  
Felhívjuk a sajátos nevelési igényű, fogyatékossággal élő érdeklődők – jelentkezni szándékozók  és törvényes képviselőik figyelmét, hogy kétféle alkalmassági 
vizsgálat alapján van lehetősége mérlegelni az intézmény igazgatójának a döntését a felvételről az alábbiak szerint:
- egészségügyi alkalmasság: melyet kizárólag I. fokú eljárás során, az intézményünk iskolaorvosának a hatásköre elvégezni. 
 Az egyéb, nem foglakozás-egészségügyi,  szakorvosi javaslat, vélemény nem mérvadó.
- pályaalkalmasság: a szakképzésre vonatkozó képzési kimeneti követelmények alapján meghatározott feltételek szerint kell 
 figyelembe venni.
- felvételi döntést megelőző beszélgetés.

A szakképző intézményünkbe jelentkezni szándékozó, sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő, fogyatékossággal érintett tanulókat, 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 tanulók fogadása, ágazatonként eltérő.
Az intézményünk SZAKMAI PROGRAMJA  1. sz. melléklete szerint.

A felvétellel kapcsolatos döntés előtt minden esetben szükség van a különleges bánásmódot igénylő tanulóknál egy személyes, helyzetfelmérő beszélgetésre. 
Szükség van a mentesítések, megsegítések, integrációs feladatok előírását tartalmazó szakvélemények megismerésére. Már a felvételi kérelmek beadása 
előtt előre egyeztetett időpontban (csütörtöki napokon) lehetőséget biztosítunk iskolánkban egy iskolai, személyes megbeszélésre az SNI tanulóval és 
törvényes képviselőjével, ezzel segítve a megfelelő ágazat és  szakma kiválasztását az érintett tanuló legjobb érdekében. A telefonos érdeklődések esetén 
nem tudunk tájékoztatást adni az érintett helyzet ismerete nélkül, ilyen esetben időpontot tudunk egyeztetni egy személyes találkozásra.
Sikeres felvételit kívánunk a jelentkezőknek.
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DÁÁK DUNAKANYAR TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONT 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (DÁKK)

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 megismerkedhetnek több, különböző üzlettípust, üzemelési rendszert, rendezvény 
fajtát, vállalati kultúrát.

A tanulók szakképzési munkaszerződést kötnek DÁKK Nonprofit Kft.-vel. A képzőközpont e szerződés alapján havi munkabért fizet 
a tanulónak 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 vizsgáját követően olyan fiatalokat tudnak 
alkalmazni, akikkel már a gyakorlati időben megismerhették egymást.

A gyakorlati oktatás helyszínei és további együttműködő partnereink:
Visegrád: Silvanus Hotel, Apátkúti Vadászház, Thermal Hotel
Dömös: RÁM Étterem
Esztergom: Grand Hotel, Portobello Wellnes&Yacht Hotel, Mediterraneo, Rizzo, BorYou, 
Ettore Cukrászda, Szent Adalbert Központ, Prímás Pince, Pálinka Patika, Spejz
Dorog: Pizza Casa Luigi
Tát: Tátika Bisztró
Pilisjászfalu: Édes Anna Cukrászda
Pilisvörösvár: Szamos Marcipán, Gondola Étterem és Panzió
Klastrompuszta: Tölgyfa Büfé
Kesztölc: Kostel Panzió és Rendezvényház
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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

2022. november 16. Az Oktatási Hivatal központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézményjegyzékéből kiválasz-
tható a vizsgaszervező intézmény

2022. december 2. Jelentkezési határidő a központi írásbeli vizsgára (az ESZC-ben a Bottyán János Technikum 
esetén)

2023. január 21., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák 

2023. január 31., 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák azok számára, akik az előző írásbeli felvételi vizsgán 
alapos indok miatt nem tudtak részt venni.

2023. február 10. Értesítés az írásbeli felvételi eredményekről a tanulók részére

2023. február 23. Az ált. isk. továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, adatlapot hivatalnak

2023. március 17. Az ideiglenes felvételi jegyzékek közzététele a középiskolákban

2023. március 21-22. A jelentkezések módosításának lehetősége az általános iskolákban

2023. április 21. Az Oktatási Hivatal elküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket a középfokú iskoláknak

2023. április 28. Értesítés kiküldése a felvételi eredményekről

2023. május 8. - augusztus 31. A rendkívüli felvételi eljárás kezdete (2023. augusztus 31-ig)

2023. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2023. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Részletes további tájékoztatás az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) található.
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SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) TANULÓK FOGADÁSA AZ ESZC INTÉZMÉNYEIBEN

Az alábbi táblázat azon SNI tanulókra vonatkozik, akik a szakértői vélemény alapján a többi gyermekkel, tanulóval együtt, integráltan oktathatónak 
minősülnek. A táblázat tájékoztató jellegű!

A felvételi eljárást megelőzően, a feltételek részletes egyeztetése érdekében a szülőknek az iskolákkal fel kell venniük a kapcsolatot.

SNI Ágazat Fogadó intézmény

Hallásszervi fogyatékoság

gazdálkodás és menedzsment ágazat

ESZC Balassa Bálint Gazdasági Technikum 
és Szakképző Iskola

kereskedelem ágazat

turizmus, vendéglátás ágazat - szakács szakma

turizmus, vendéglátás ágazat - cukrász szakma

informatika és távközlés ágazat

ESZC Bottyán János Technikum
vegyipar ágazat

elektronika és elektrotechnika ágazat

szépészet ágazat

elektronika és elektrotechnika - villanyszerelő szakma ESZC Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola

Mozgásszervi 
fogyatékosság

gazdálkodás és menedzsment ágazat ESZC Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző 
Iskolaközlekedés és szállítmányozás ágazat

informatika és távközlés ágazat

ESZC Bottyán János Technikum
vegyipar ágazat

elektronika és elektrotechnika ágazat

szépészet ágazat

Autizmus spektrumzavar 

gazdálkodás és menedzsment ágazat
ESZC Balassa Bálint Gazdasági Technikum 

és Szakképző Iskola
turizmus, vendéglátás ágazat - szakács szakma

turizmus, vendéglátás ágazat - cukrász szakma

informatika és távközlés ágazat
ESZC Bottyán János Technikum

elektronika és elektrotechnika ágazat

gépészet ágazat

ESZC Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola
specializált gép és járműgyártás ágazat

fa- és bútoripar ágazat

építőipar ágazat
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SNI Ágazat Fogadó intézmény

Beszédfogyatékosság

kereskedelem ágazat

ESZC Balassa Bálint Gazdasági Technikum 
és Szakképző Iskola

közlekedés és szállítmányozás ágazat

turizmus, vendéglátás ágazat - szakács szakma

turizmus, vendéglátás ágazat - cukrász szakma

informatika és távközlés ágazat

ESZC Bottyán János Technikum
vegyipar ágazat

elektronika és elektrotechnika ágazat

szépészet ágazat

gépészet ágazat

ESZC Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola

specializált gép és járműgyártás ágazat

elektronika és elektrotechnika - villanyszerelő szakma

fa- és bútoripar ágazat

építőipar ágazat

Egyéb pszichés 
fejlődési zavar

kereskedelem ágazat
ESZC Balassa Bálint Gazdasági Technikum 

és Szakképző Iskola
turizmus, vendéglátás ágazat - szakács szakma

turizmus, vendéglátás ágazat - cukrász szakma

informatika és távközlés ágazat ESZC Bottyán János Technikum

sport ágazat

ESZC Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola

gépészet ágazat

rendészet és közszolgálat ágazat

szépészet ágazat

szociális ágazat

specializált gép és járműgyártás ágazat

elektronika és elektrotechnika - villanyszerelő szakma

fa- és bútoripar ágazat

építőipar ágazat

A konkrét szakmai 
követelményeknek való 
megfelelés alapján nincs 

lehetőség sajátos nevelési 
igényű tanuló befogadására 
a következő  ágazatokban/

szakmákban nincs lehetőség 
SNI tanuló befogadására

Turizmus-vendéglátás: pincér-vendégtéri technikus ESZC Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola

Oktatás ágazat: oktatási szakasszisztens

ESZC Bottyán János TechnikumSzociális ágazat: kisgyermek gondozó, nevelő

Vegyipar ágazat: Műanyag-feldolgozó technikus

Egészségügy ágazat ESZC Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola
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Esztergomi Pályaválasztási Tájékoztató
2023-2024.

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

Esztergomi Szakképzési Centrum © 2022
Esztergomi Tankerületi Központ © 2022

Minden jog fenntartva!

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


