
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kedves leendő Diákunk! 
 

Szeretettel köszöntünk az Energetikai 

Szakközépiskola és Kollégium diákjai és 

tanárai nevében! 

1986-ban nyitottuk meg kapunkat az 

ország első vállalati iskolájaként a Paksi 

Atomerőmű Vállalat, majd jogutódja a Paksi 

Atomerőmű Zrt. fenntartásában. 2001-től 

középiskolánk alapítványi formában működik. 

Pedagógiai szolgáltatásaink meghaladják az 

alapellátás általános szintjét. Oktatási 

rendszerünk széles választékú, rugalmas. 

Népszerű, jól hasznosítható szakokra készítünk 

fel, és továbbtanulásodhoz magas szintű 

ismereteket nyújtunk. 
 

Büszkék vagyunk:  

• nevelőtestületünkre  

• korszerű felszereltségünkre  

• szép környezetünkre  

• hagyományainkra  

• értékteremtő szellemiségünkre  

• piacképes szakirányainkra  

• kiemelkedő továbbtanulási mutatóinkra.  
 

Tantestületünk nevében:  

Szabó Béla igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különszám készítésében közreműködtek: 
 
Bata Cintia Bodzási Imola,  
Debreczeni Zsuzsanna Kiss Nándor  
Ledneczki Ria Salihu Gentiana, 
Somogyi Nikolett Mayer Anita 
Bodroghalmi László 

Hasznos információk: 

Felvételi vizsga az ESZI-ben! 

Az Energetikai Szakközépiskola és 

Kollégium megszervezi a nyolcadik 

évfolyamosok számára a központi, 

egységes követelmények szerinti írásbeli 

felvételit az általános tantervű képzéshez. 

 

Vizsgaidőpontok: 
 2015. január 17. (szombat) 1000 

(magyar nyelv) 

 2015. január 17. (szombat) 1100 

(matematika) 

 

Jelentkezés módja: 

Az általános iskolában kapott, és kitöltött 

formanyomtatványt  

eljuttatni az ESZI-be személyesen vagy 

postán. 

 

Jelentkezés határideje:  

2014. december 9. 

Az írásbelire hozz magaddal 

diákigazolványt és kéken író toll(ak)at! 

 

Jó felkészülést és eredményes 

szereplést kívánunk! 



IMPRESSZUM: 

 

 

 

 

 

 

 

Nyolcadikosként, először belépve az 

épületbe egészen elámultam, milyen 

hatalmas, tágas terek állnak 

rendelkezésre, mennyi hasznos szakma 

sajátítható el. Ezt csak tetézte a 

tornacsarnok mérete és a sportpálya léte. 

A tanárok készségesek, 

kedvesek voltak az 

eligazításnál, a szakmák 

bemutatásánál, a rend-

szer ismertetésénél. 

Akkor csak sejtettem, 

ma már tudom, hogy ez 

nem csak látszat, hanem 

így is van és egyre 

inkább biztos vagyok benne, hogy jól 

választottam. Itt mindenki megértő, 

segítőkész, és ha szigorú is, tudom, hogy 

később hasznomra fog válni az így 

szerzett tudás. Bátran mondhatom, hogy 

szakmailag felkészülten, az aktuális 

helyzetnek megfelelően folyik az oktatás. 

Felszerelésben, eszközben bővelkedő 

tantermek várják a tanulókat. Fizika és 

kémia laborok, különféle műhelyek, 

számítógéptermek tucatjai sok esetben 

interaktív kivetítővel is felszerelve. A 

tanórákon kívül is mindenki megtalálhatja a 

maga érdeklődési körének megfelelő 

szabadidős tevékenységet. Hogy csak pár 

példát említsek: stúdiózás, sportolás, 

fizika-, robot-, gokart-, média- 

szakkörök. Ezeken 

játszva, kísérletezve 

bővíthető a tudás és 

könnyedén kipróbálható a 

gyakorlatban is az órákon 

körüljárt elmélet. A 

diákönkormányzaton 

keresztül és személyesen 

is tartva a kapcsolatot, a 

vezetőség nyitott az új ötletekre. 

Mindezzel együtt, ha kicsit „odatesszük” 

magunkat, az iskolai osztályokból jó 

közösséggé válhatunk és színes, érdekes 

és egyáltalán nem unalmas heteket 

varázsolhatunk a szürke hétköznapokból, 

hisz itt minden lehetőség meg van hozzá. 

 

Kiss Nándor 11/A 

  

 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 
Címünk, elérhetőségeink: 

7030 Paks, Dózsa György út 95. 
Tel.: 75/519-300 Fax: 75/414-282 

E-mail: eszi@eszi.hu Honlap: www.eszi.hu 
OM azonosító: 036396 

Felnőttképzési nyilvántartási szám:17-0143-05 

Akkreditációs lajstromszám: AL-1010 
Pályaválasztási felelős: Tormáné Győrfi Éva szakképzési igazgatóhelyettes 



 

 

 

 
 
 
 
 

Az energetikai ágazatban, elsősorban a 

gépgyártás területére képezünk szakembereket, 

akik jártasságot szereznek a számítógéppel 

segített tervezésben és majd a gyártásban is. 

Végzettjeinket jó elhelyezkedési lehetőségek 

várják. 

A gépész képzés mindig fontos szerepet játszott az 

ESZI életében. Az utóbbi években egyre több gépész 

szakemberre van szükség az országban. A nagyobb 

cégeknél és a kisüzemekben egyaránt megnőtt az 

igény a hagyományos gépészeti munka mellett 

modern ismeretekkel is bíró szakemberek iránt.  

A gépgyártás-technológiai technikus gyakorlat 

orientált képzést ad. Az első négy év a közismereti 

tárgyak mellett megalapozza a szakmai képzést is. 

Megismerik a tanulók a műszaki ábrázolás alapjait, 

az iparban használt anyagokat és ezek 

megmunkálási módjait, valamint a gépészet 

elméletét és gyakorlatát, mint például 

anyagismeret, mechanika és anyagok, gépelemek, 

géprajz, gépészeti mérések, műszaki 

dokumentációk készítése CAD program 

alkalmazásával. Mindezek mellett betekintést 

nyerhetnek az elektronika és az irányítástechnika 

világába is. Érettségi után, a 13. évfolyamon a 

szakmai életre történő felkészítés mellett nagyobb 

óraszámban tanulják a CAD/CAM programok 

alkalmazását, CNC ismereteket és robot-

programozást. Az évfolyam végén vizsgával 

bizonyíthatják tudásukat. 

 

 

 

 

Mi tartasz érdekesnek a gépész szakmában? 

Nekünk a problémákat kell megoldani 

gépgyártással kapcsolatban. Ez az alapja 

járművek, ipari gépek előállításának. Egy jó 

gépésznek mindenhez kell értenie. 

Miért ezt választottad? 

Hobbim a szerelés, és ehhez ez a szakma volt a 

kézenfekvő. 

Milyen műszerekkel, 

gépekkel dolgoztok? 

Mennyire modern 

felszerelések ezek? 

Most végzősként 

egyetemes esztergapadot 

használunk. Jövőre 

pedig CNC marógép-

kezeléssel fogunk foglalkozni. 

Melyik a kedvenc tantárgyad és miért? 

Alkalmazott számítástechnika. Itt tervezünk, és 

kész munkadarabok elképzelését tudjuk előké-

szíteni. 

 

Ezzel a képzéssel szeretnél továbbtanulni? 

Igen, ezzel szeretnék, mert ha már 4 évig ezt 

tanultam az ESZI-ben, akkor szeretném ezt a 

képzést emelt szinten tovább vinni. 

Hogyan kapcsolódik ide az iskolai gokart 

szakkör? 

Itt tudjuk alkalmazni az elméletben elsajá-

títottakat. Itt bővíthetjük a tudásunkat és 

emellett jó szórakozás is. Szívesen vállaljuk a 

megmérettetést, az egymás elleni versenyt is, ha 

vezetésről van szó. 

 



 

 

 

 

 

 

Szoftverfejlesztők, programozók vagy 

rendszergazdák lesznek tanítványainkból, akik 

feladataikat korszerű számítógépes eszközökkel, 

webes felületeken is el tudják látni. 

A munkaerőpiac folyamatosan változó igényeivel 

lépést tartva képezzük diákjainkat informatikai 

szakemberekké, akik feladataikat, munkájukat 

korszerű eszközökkel és ismeretanyaggal, webes 

felületen is el tudják végezni. Az elméleti képzés 

mellett jelentős hangsúlyt fektetünk a gyakorlati 

oktatásra is. 

Az ESZI-ben mindent megadunk tanulóinknak 

ahhoz, hogy versenyképes ismereteket 

szerezhessenek az informatika teljes területén. Az 

elméleti tudásanyag elsajátításához a diákoknak 

számottevő, a tanárok által szakszerűen összeállított 

ismeretanyag és példafeladat áll rendelkezésére a 

belső hálózaton, amelyek nagymértékben segítik az 

önálló felkészülést is. Már a kilencedik évfolyamtól 

heti több tanórán tanulnak különféle programozási 

nyelveket (Pascal, C++, C#), algoritmusokat, 

programozás elméleti ismereteket. Később, felsőbb 

évfolyamokban sajátítják el a web programozás 

alapjait illetve teljes részletességgel ismerik meg a 

különféle hálózati eszközöket, protokollokat. Nagy 

hangsúlyt fektetünk a webes fejlesztésekre (HTML, 

PHP, JavaScript, CSS). A gyakorlásra szinte 

korlátlan lehetőségük nyílik, hiszen az iskolai és a 

kollégiumi számítógéptermek minden délután 

igény szerint nyitva tartanak, és a tanárok ott is 

szívesen nyújtanak szakmai segítséget. A 

megszerezhető tudásanyag rendkívül rugalmas, 

hiszen főként módszereket, elveket tanítunk, 

amelyek nem kötődnek szigorúan egyetlen 

programozási nyelvhez sem, ezért szinte 

bármelyikre átültethetőek. Az oktatásban 

folyamatosan lépést tartunk a számítástechnika 

mindennapi fejlődésével. Az ESZI-ben számos 

szakkör, tanfolyam van, amelyek felkelthetik a 

számítógép iránt érdeklődő tanulóink figyelmét. 
 

 

 

 

Melyik órád a legérdekesebb és miért? 

A legérdekesebb az a Grafika, mert nagyon szeretek rajzolni, itt 

pedig még többet tudhatok meg erről, és a korszerű 

eszközökkel gyors a tanulás. 

Nehéz volt megtanulni programozni? 

Igen, mert egy teljesen új nyelv és meg kellett szokni, de nem 

vészes. 

Jelentkeznél újra erre a szakra? 

Igen, jelentkeznék. Elsősorban azért, mert a legújabb eszközök 

segítségével tanulunk az iskolában, hiszen mindig újítanak. 

Ezen kívül nagyon jó a diákok közössége. 

Melyik volt a legjobb, az iskola által megszervezett program 

véleményed szerint és miért? 

Az olaszországi kirándulás, mert mindenki nagyon jól érezte 

magát, és mert nagyon érdekes volt. Tetszettek a programok. 

Köszönöm az iskolának ezt az élményt. 



 

 

 

 

 

Az energetika területén is jól hasznosítható 

szakképesítést adunk. Tanulóink jártasságot 

szereznek a gyengeáramú elektronikában, az 

automatikában, a digitális áramkörökben és a 

PLC programozásban. 

Az elektrotechnika-elektronika szakmacsoport már 

az iskola megalakulása óta létezik. Ha ezen a 

szakon akarsz okosodni, akkor elsősorban a 

gyengeáramú elektronikával ismerkedhetsz meg. Az 

egyszerű analóg és digitális áramkörökön át a 

komplex berendezések működésének megértéséig, 

számtalan villamos áramköri ismeretet szerezhetsz. 

De ha nem elégedsz meg ennyivel, akkor eljárhatsz 

elektronika szakkörre is. Itt tovább fejlesztheted a 

tudásodat és gyárthatsz magadnak saját 

munkadarabot is, ami természetesen teljesen a tiéd 

lehet. Négy terem is rendelkezésre áll az 

elektronikusoknak tudásuk bővítésére. A 37-es 

számú terem elsősorban az elméleti órák és az 

automatika gyakorlat helyszíne. A 38-as teremben 

többek közt a pneumatikával és a programozható 

logikai vezérlőkkel ismerkedhetsz meg. A 39-es 

terem főleg panel készítésére szolgál. Itt lehet 

tervezni, maratni és fúrni is a panelokat. Korszerű 

forrasztóállomások is találhatóak itt. A 41-es 

teremben különböző méréseket lehet elvégezni. Itt a 

legkorszerűbb analóg és digitális műszerek 

nyújtanak sok segítséget. 

Diákjaink nemcsak az elektronikát sajátítják el 

magas színvonalon, hanem napjaink 

követelményeinek megfelelően magas szintű 

számítástechnikai képzésben is részesülnek. 

Tanulóink a 12. év végén érettségi vizsgát tesznek, 

mely után lehetőségük van a 13. évfolyamon az 

elektronikai technikus képesítés megszerzésére is. 

Sikeres technikusi vizsga után, a széleskörű 

szakmai ismereteknek köszönhetően az ipar szinte 

bármely területén el tudnak helyezkedni. Végzett 

tanulóink többsége nem elégszik meg a középfokú 

végzettséggel, hanem folytatja tanulmányait a 

felsőoktatásban, amelyhez jó alapot adnak az itt 

tanult ismeretek. 
 

 

 

 

 

Honnan hallottál az iskoláról? 

Barátaim ajánlották, akik már ide jártak. 

 

Miért szeretsz az ESZI-be járni? 

Mert jól felszerelt az intézmény, sok kirándulási, 

utazási lehetőség van és a gyakorlatok nagyon 

érdekesek. 

 

Mit üzennél a nyolcadikosoknak, akik az 

ESZI-be készülnek? 

Kössék fel a gatyájukat és mindig időben 

rendeljék meg az ebédet!  



 

 

 

 

 

Környezetünkért felelősséget érző szakembereket 

nevelünk, akik átlátják a vizet, levegőt, talajt, 

természetet érintő problémákat, az erőművek 

környezetvédelmét, és ezeket kezelni képesek. 

Érdekel a természet, a környezetünk, a 

természettudományok netán az atomerőmű is? Itt a 

helyed, gyere az ESZI-be tanulni! A szakterület fő 

tevékenysége a környezetvédelmi technikus szakma 

elsajátításának biztosítása. Alapvető célunk, hogy 

Bennetek olyan szemléletmódot alakítsunk ki, melynek 

központi része a természet tisztelete, a környezetünk 

megóvása, a környezetkárosító tevékenységek 

csökkentése. Természetesen emellett rávilágítunk a 

természet lenyűgöző szépségére és megbúvó kincseire 

is. Kiemelt feladatnak érezzük, hogy felkészítsünk a 

felsőfokú tanulmányok folytatására, ezért mind a 

közismereti, mind a szakmai tantárgyak keretében 

feldolgozzuk a továbbtanuláshoz szükséges emelt szintű 

ismereteket, így a szakmai emelt szintű érettségi 

letételének feltétele biztosított. A szakmához fűződő 

ismeretek kiegészülnek a természet megismerésével, a 

nukleáris energiaipari környezetvédelemmel, a 

különböző energiatermelő tevékenységek átfogó 

megismertetésével, a védendő értékeink (talaj, víz, 

levegő) közvetlen, és közvetett vizsgálataival.  

Mint minden más szaknak, ennek is vannak 

szakmai órái: ezek közül a legfontosabb a laboratóriumi 

gyakorlat. Ez az óra mind a négy évedet végig fogja 

kísérni, minimum heti négy órában. Ez tulajdonképpen 

az az óra, ahol a laborban önállóan dolgozol, és 

érdekesebbnél érdekesebb kísérleteket végzel. Például 

kémcső falára ezüst-nitrátból ezüstöt csapatsz ki, így a 

kémcső fala olyan lesz, mint a tükör. Emellett persze 

nem szabad elfelejteni, hogy mikor kísérletezel, fehér 

köpenyt kell viselned, ami talán kissé viccessé teszi a 

helyzetet, mert a köpenyben valóban egy professzornak 

érzed majd magad, sőt messziről annak is látszol. Ezen 

kívül természetesen más szakmai tantárgyak is 

szerepelni fognak órarendedben, mint például a 

környezettechnika, környezetvédelmi alapismeretek, 

hidrológia, vagy később sugárvédelem és még sok más.  

A továbbtanulási lehetőségek közül legnépszerűbbek a 

környezetmérnök, vegyészmérnök, környezettudományi 

szak, vegyész, biomérnök és a természetvédelmi 

mérnök. Ezek mellett továbbtanulási lehetőségeket 

nyújtanak még a biológia, a kémia és a földrajz 

tantárgyak is. 
 

 

 

Miért választottad annak idején, pályaválasztáskor 

az ESZI-t? 

Megtetszett a környezetvédelem és vízgazdálkodási 

szak, mert vonzónak találtam az iskola labora-

tóriumában folyó kísérleteket, méréseket. 

Mikor láttál az ESZI-ben 

ilyen kísérletet, ami 

ennyire megtetszett? 

Nyolcadikos koromban az 

ESZI által szervezett nyílt 

napon, ahol betekintést 

nyerhettem egyszerű 

mérésekbe és látványos 

kémiai reakciókba. 

Mi az, amit a legjobban 

szeretsz ebben az isko-

lában? 

Azért szeretem ezt az iskolát, mert jól felszerelt és 

lehetőséget kapunk olyan eszközök használatára, 

melyeket más iskolák nem engedhetnek meg maguknak. 

Paksi vagy, vagy vidékről érkeztél? 

Soltról jöttem, kollégista vagyok, mert nem szeretek 

buszozni, és nincs közvetlen járat Paksra. 

Ha jól tudom, akkor már negyedik éve vagy 

kollégista. Milyen az élet a koleszban? Szereted? 

Igen, jól tudod, már negyedik éve itt vagyok és szeretem 

a kolit, mert nyugodtan tudok a szilenciumok alatt 

tanulni, emellett nagyon jó itt a társaság is. 

Mit üzennél a most, éppen pályaválasztás előtt álló 

nyolcadikosoknak, akik az ESZI-be készülnek? 

Azt, hogy jól gondolják meg, mert ha konkrét céljaik 

vannak az életben, akkor az ESZI segít elérni azokat, de 

akinek nincs konkrét célja ezzel az iskolával, annak 

inkább egy gimnáziumot ajánlanék. 
 



 

 

 

 

 

Bankok, biztosítók, vállalkozások pénzügyi 

működését, az adózást, a gazdaság mozgatórugóit 

ismerő szakembereket képezünk. 

Ha úgy érzed, hogy jól tájékozódsz a számok világában, 

jó problémamegoldó tulajdonságokkal rendelkezel, jól 

tudod végezni a rád kiszabott feladatokat, akkor nálunk 

a helyed! 

A közgazdaság ágazaton elsajátíthatod a számviteli és 

pénzügyi tudnivalók csínját-bínját. Fontos, hogy tudj 

gazdálkodni nemcsak a pénzeddel, de az időddel is! 

Olyan dolgokat sajátíthatsz el a szakmai órákon, 

amelyet – sok tantárggyal ellentétben – gyakran és 

hasznosan tudsz felhasználni az életben, akár a 

zsebpénzed  beosztásáról, akár a komolyabb pénzügyi 

ismeretekről van szó. A nyelvismeret nagyon fontos a 

mai világban, ezért két nyelvet is tanulhatsz egyszerre. 

A szakmai tantárgyak keretében megismerkedhetsz a 

gépírással, a hivatalos levelek elkészítésének 

fortélyaival, az önéletrajz készítésének és beadásának 

szabályaival, valamint az olyan viselkedési normákkal 

is, amelyek nélkül a mai világban már nagyon nehéz 

érvényesülni. Fokozatosan olyan tantárgyak lépnek be, 

mint a gazdasági és jogi ismeretek, adózás, számvitel, 

pénzügy, statisztika, marketing, könyvelés 

számítógépen, elektronikus adóbevallás, 

projektfinanszírozás, valamint a tanirodai gyakorlat, ami 

olyan tanteremben zajlik, amely teljes egészében úgy 

van berendezve, mintha tényleg egy irodában dolgoznál. 

Csoportokban cégeket kell alapítani, dolgozókat kell 

felvenni, állásinterjút készíteni és különböző 

megbízásokat teljesíteni, akárcsak a valódi életben. A 9. 

évfolyamtól nyári gyakorlatokon is részt vehetsz. Az 

iskolai kereteken belül tartott gyakorlatnál sokkal 

komolyabb az, amikor gyakorlaton kell részt venni 

valamely cégnél a városban, illetve a környéken. 

Iskolánk tanulói a gyakorlaton élethű tapasztalatokra 

tesznek szert, hiszen a mai munkaadóknak nagyon 

fontos szempont, hogy az esetleges álláskereső szakmai 

tapasztalattal is rendelkezzen. Minden évben a közgázos 

és ügyviteles osztályok produkálják a legjobb 

tanulmányi eredményt. Gyakran iktatunk be szakmai 

kirándulásokat, amelyek nemcsak jó programok, hanem 

hasznos tudással is bővítik ismereteinket. Különböző 

szakmai versenyeken való részvételekre is lehetőségünk 

van. Iskolánkban 13. évfolyamon lehetőség van OKJ-s 

képesítés megszerzésére, melyre idén is nagyon sokan 

maradtak. 

 

 

 

Hogy tetszett az elmúlt 4 év a D osztályban? 

Összességében jó volt. Ez nagy részben a jó 

osztályközösségünknek köszönhető, mert szerintem az 

emberek többsége szívesebben teszi a dolgát olyan 

környezetben, ahol jól érzi magát. Voltak könnyebb és 

nehezebb időszakok is, nem csak a közösség, hanem a 

tanulás szempontjából is, de mindig sikerült ezeket 

megoldani. 

Mi tetszett a legjobban a közgáz 

szakban? 

Talán az, hogy a hétköznapi 

életben is hasznát veszem. Amikor 

régebben hallottam például a 

hírekben, hogy a jegybanki alap-

kamat csökkent, vagy mondjuk 

láttam egy banki reklámban, hogy 

a THM hány százalék, nem 

tudtam, hogy ez mit jelent. Most 

már értem. 

Kedvenc szakmai órád volt-e vagy valami kedvenc 

dolog, amit itt tanultál, eszköz, amit használtál? 

Általában szerettem a szakmai órákat, nyilván nem 

mindegyiket egyformán. Első két évben a kommu-

nikációt, és a viselkedéskultúrát szerettem leginkább, 

később a tanirodai gyakorlatot. Ezek az órák 

kötetlenebbek voltak, mint a többi tanóra, és gyakran 

csináltunk olyan feladatokat, amelyekhez kreativitás is 

kell. A tanirodában sok hasznos irodai eszközt 

kipróbálhattunk, az én kedvenceim a lamináló gép, és a 

spirálozó. 

Választanád újra ezt a szakot? 

Most ugyanúgy nem tudom, hogy mi szeretnék lenni, 

mint általános iskolában. Szinte nem tudnék olyat 

mondani, ami nem érdekel engem egyáltalán. Nem 

tudom, hogy választanám-e megint ezt, lehet, hogy 

inkább egészségügyi iskolába mennék, vagy mondjuk 

vendéglátó ipariba. Én 8. osztályban is inkább iskolát 

választottam, és ha már ESZI, akkor legyen közgáz. 



 

 

 

 

 

Az üzleti életet jól ismerő, hatékony irodai munkára 

képes szakembereket képezünk, akik jártasak 

rendezvények lebonyolításában, munkaszervezésben, 

idegen nyelvű kapcsolattartásban. 

Ha úgy érzed, hogy jó konfliktus- és problémakezelő 

tulajdonságokkal és szervezőkészséggel rendelkezel, 

akkor az ügyvitel ágazatosok között van a helyed! 

Ezen a szakon az üzleti élet megszervezésével, a 

hatékony irodai munkavégzéssel ismerkedhetsz meg.  

Képesek lesztek gyorsan hivatalos leveleket írni (a 

gépírási készségeitek fejlesztésének köszönhetően), és 

üzleti ügyeket intézni magyar és idegen nyelven. Érteni 

fogtok az irodatechnikai eszközök professzionális 

üzemeltetéséhez, a számítógép hatékony és kreatív 

használatához. Megismeritek a protokoll világát, a 

rendezvények szervezését, a hatékony munkaszervezés 

és időgazdálkodás lehetőségeit. Ezen a szakon is nagy 

hangsúlyt fektet az iskola a nyelvi oktatásra, és itt az 

órarend szakmai nyelvórákkal is bővül. Képesek lesztek 

az időtök jobb beosztására, pénzügyi döntéseitek 

megalapozására és határozott kommunikációra több 

nyelven. Külön óránk van arra, hogy hogyan kell 

viselkedni egy-egy szituációban, valamint az 

ügyviteleseknek is van lehetőségük kicsit belekóstolni a 

közgazdaságtanba. Ebben a szakmacsoportban rengeteg 

alkalom adódik különböző rendezvényeken való 

részvételre, és sok esetben közvetlenül is 

bekapcsolódhatunk a szervezésbe. Ilyen események 

például a nyílt napok, az ESZI-s, városi és vállalati 

rendezvények, amelyeken a vendégeket mosolyogva és 

udvariasan kell eligazítani, esetleg konferálni, vagy 

egyéb, a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat 

elvégezni. Ilyen rendezvény volt többek között az ESZI 

25. évfordulója és a Wonuc Futsal Nemzetközi 

teremtorna is, amelyek már a felújított csarnokban 

kerültek megrendezésre.  

Tanirodai és nyári gyakorlat itt is van. A gyakorlatokon 

a tanulók az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től kezdve a 

Paksi Polgármesteri Hivatalig, sok helyen 

megfordulnak. 

Az ügyvitel ágazat képzése során 13. évfolyamon 

ügyviteli titkár képesítés megszerzésére van lehetőség, 

amely jelentős szakmai háttértudást jelent, és ami ennél 

is fontosabb, hogy jelentős szakmai nyelvismeretet is 

takar. 

Az ügyvitel ágazat keretében rengeteg olyan ismerettel 

lehetsz gazdagabb, amely a hivatalos élet mellett, a 

hétköznapi életben is hasznosítható.  

Ilyen tudású dolgozókra mindig szükség lesz. Ha 

érdekel ez a terület, jelentkezz, és legyél te is „Ü-s” 

diák! 

 

 

 

Melyik órád a legérdekesebb és miért? 

A tanirodai gyakorlat. Azért, mert a szaktan-

teremben, a valódi irodákban is használatos 

eszközöket tanultunk meg 

használni (Pl.: a spirál-

ozót vagy a laminálót, sőt 

saját céget is alapít-

hattunk és kipróbálhattuk 

magunkat.) 

Melyik a legnehezebb 

órád, és miért? 

A matek. Azért, mert nem 

vagyok valami matek-

zseni és így nehezebb jó 

eredményeket elérni. 

Nehéz volt megfelelni az iskola elvárásainak 

a tanulmányaiddal kapcsolatban? 

Attól függ, személy szerint nekem nem volt 

annyira nehéz. 

Melyik volt a legjobb, az iskola által 

megszervezett program véleményed szerint, 

és miért? 

A tizenkettedikes olaszországi kirándulás, mert 

szeretek utazni és új helyeket felfedezni. 

Szerencsére jó időt fogtunk ki, így fürödhettünk 

a tengerben, szép időben fedezhettük fel 

Velencét. Valamint még jobban össze-

kovácsolódott a csapat.  



Felvételi rangsor kialakításánál figyelembe 

vesszük: 

 az általános iskolai tanulmányi eredmény 

alapján számított pontszámot, 

 az írásbeli vizsga eredményét,  

 a szóbeli meghallgatás eredményét. 

 

Minden tanulmányi területre külön-külön 

kialakítjuk a jelentkezők rangsorát, a tanulmányi 

területre érvényes pontszámítási módszerrel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felvételi pontok számítása 
A táblázat a maximálisan megszerezhető pontszámokat tartalmazza. A hozott pontok  

kiszámítása az általános iskolai tantárgyak 7. év végi és 8. félévi eredményeiből történik  

Tanulmányi terület Hozott pontok Írásbeli felvételi 
eredménye 

Szóbeli  
beszélgetés 

Összes 
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11 Informatika 20   20 20 10 10   50 50 20 200 

12 
Villamosipar és 

elektronika 20   20 10 10 20   50 50 20 200 

13 Gépészet 20   20 10 10 20   50 50 20 200 

14 
Környezetvédelem 

vízgazdálkodás 10   20 10   20 20 50 50 20 200 

15 Közgazdaság  10 20 20 20 10    50 50 20 200 

16 Ügyvitel  10 20 20 20 10    50 50 20 200 

Írásbeli vizsga: 

Az általános tantervű képzéshez 

központilag kiadott egységes, 

kompetenciaalapú feladatlapokkal 

magyar nyelvből és matematikából. 

Időpontja: 

2015. január 17. (szombat) 1000 

(Igazoltan hiányzóknak pótló írásbeli napja: 
 2015. január 22. 1400) 
 

Szóbeli meghallgatás: 

Rövid beszélgetés, vizsgafeladatok nélküli 

megismerkedés. 

 

Időpontja: 

2015. február 27. (péntek) 1300 

(Igazoltan hiányzóknak pótló szóbeli napja: 
2015. március 2. 1400) 
 



 

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ NYOLCADIKOSOKNAK! 
 

 

Az ESZI felvételi előkészítő tanfolyamot 

indít magyar nyelvből és matematikából. 

A tanfolyam a központi matematika 

írásbeli és a központi magyar írásbeli 

eredményes teljesítésére készíti fel a 

nyolcadik osztályosokat. A résztvevők 

próbafelvételit írnak a tanfolyamegységek 

végén.  

A próbafelvételi dolgozatot tanáraink úgy 

javítják ki, ahogyan a központi felvételi 

dolgozatokat szokás javítani és pontozni, 

ezzel is elősegítve a felvételin való 

eredményes szereplést. A tanfolyamot 

pályaorientációs foglalkozásokkal színesít-

jük, hogy a diákok még nagyobb 

felkészültséggel választhassanak pályát.  

A tanfolyam költsége 5000 Ft/fő, amely 

magában foglalja a 8x2 tanóra felkészítő 

foglalkozást, a két próbafelvételi dolgozat 

megírását, kiértékelését, valamint a 

pályaorientációs foglalkozásokat is. A 

felvételi előkészítő 2014. október 7-én 

indul.  

Jelentkezés: jelentkezési lap beadásával, 

valamint a tanfolyami költség 

befizetésével. Jelentkezési lap beszerezhető 

az iskolában, vagy letölthető az ESZI 

honlapjáról. A kitöltött jelentkezési lap 

elhozható személyesen, eljuttatható e-

mailben (korpacsi@eszi.hu), vagy postán. 

Jelentkezési és befizetési határidő: 2014. 

október 7-én, az első foglalkozáson.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdeklődni lehet:  

Korpácsi Ferencné   

 75/519-350  vagy  75/519-300 
 

 

 

 

 

 



Diákjaink ágazattól és előképzettségtől 

függetlenül részt vehetnek ECDL 

tanfolyamon. A tanfolyami képzésre 
nem csak diákjainkat várjuk, hanem 
mindenki mást is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tudják, hogy szakközépiskolánk 
néhány év alatt az ország egyik legjobb 
középiskolájává emelkedett, színvonalát 
azóta is megtartja a tanulmányi 
versenyek mutatói és a független 
országos felmérések szerint. 

 

 Fontos számukra, hogy az érettségi 
után szakmai képesítést szerezhetnek 
iskolánkban és kiváló alapokat 
kaphatnak a továbbtanuláshoz is. 

 

 Vonzó számukra, hogy iskolánkban a 
legkorszerűbb tanműhelyek várják, a 
gyakorlati képzés egy része pedig 
alapítványi fenntartónk, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. műhelyeiben, labor-
jaiban folyik. 

 

 Megnyugtató számukra az, hogy az itt 
végzettek szakmai tudásával elége-
dettek a munkahelyeken.  

 

 Biztosak abban, hogy az igényes 
szakmai képzést idegen nyelvi, 
számítástechnikai, jogi, gazdasági és 
vállalkozási ismeretek bővítik.  

 

 Tetszik nekik az iskolára jellemző 
sokszínű diákélet. 

 

Következő nyílt napunkat 2014. november 20-án (csütörtök 1600 - 1800) tartjuk.  

SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  iisskkoolláánnkkbbaa!! 

SZAKMAI KÉPZÉSEK ÉRETTSÉGI UTÁN: 
 
INFORMATIKA ágazat:  
Szoftverfejlesztő (54 213 05)  
VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazat: 
Elektronikai technikus (54 523 02)  
GÉPÉSZET ágazat: 
Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) 
KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS 
ágazat: 
Környezetvédelmi technikus (54 850 01) 
KÖZGAZDASÁG ágazat: 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54 344 01) 
ÜGYVITEL ágazat: 
Ügyviteli titkár (54 346 02) 


