
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kedves leendő Diákunk! 
 

Szeretettel köszöntünk az Energetikai 
Szakgimnázium 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: 
 
Pap Vera Soós Tamás 
Simon Alexandra  Varga Seila  
Mayer Anita  Bodroghalmi László 

Hasznos információk: 

Felvételi vizsga az ESZI-ben! 
Az Energetikai Szakgimnázium és 
Kollégium megszervezi a nyolcadik 
évfolyamosok számára a központi, 
egységes követelmények szerinti 
írásbeli felvételit az általános 
tantervű képzéshez. 
 
Vizsgaidőpontok: 

 2017. január 21. (szombat) 1000 

(magyar nyelv) 
 2017. január 21. (szombat) 1100 

(matematika) 

 
Jelentkezés módja: 
Az általános iskolában kapott és 
kitöltött formanyomtatványt  
eljuttatni az ESZI-be személyesen 
vagy postán. 
 
Jelentkezés határideje:  
2016. december 9. 
Az írásbelire hozz magaddal 
diákigazolványt és kéken író 
toll(ak)at! 
 
Jó felkészülést és eredményes 
szereplést kívánunk! 
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MMiieellőőtttt  aazz  EESSZZII--bbee  kkeerrüülltteemm  vvoollnnaa,,  

SSzzeekksszzáárrddoonn  ttaannuullttaamm..  MMiirree  aa  ffeellvvéétteelliirree  kkeerrüülltt  

aa  ssoorr,,  mmáárr  mmeeggvvoollttaakk  aazz  eellkkééppzzeelléésseeiimm  aa  

jjöövvőőmmrrőőll..  ÚÚggyy  vveesszzeemm  éésszzrree,,  eezz  eelléégg  rriittkkaa  aa  

ffiiaattaallssáágg  kköörréébbeenn  mméégg  aa  ssaajjáátt  kkoorroosszzttáállyyoommbbaann  

iiss..  AAzz  EESSZZII  eeggyy  sszzookkaattllaann  vváállaasszzttáássnnaakk  ttűűnntt  aa  

sszzeekksszzáárrddii  iisskkoolláákkkkaall  sszzeemmbbeenn,,  aazzoonnbbaann  jjóó  

lleehheettőőssééggnneekk  ttaarrttoottttaamm  eeggyy  kkoonnkkrréétt  sszzaakkmmaa  

kkiittaannuulláássáárraa,,  aazz  öönnáállllóóssooddáássrraa..    

EEllőősszzöörr  mmeeggiijjeesszztteetttt  aa  

ggóóllyyaattáábboorr  ggoonnddoollaattaa,,  iilllleettvvee  

hhooggyy  kkiisszzaakkaaddookk  aa  jjóóll  

mmeeggsszzookkootttt  bbaarrááttii  kköörröömmbbőőll..  

MMeeggjjeeggyyzzeemm,,  úúggyy  jjöötttteemm  

PPaakkssrraa  ttaannuullnnii,,  hhooggyy  eellőőttttee  

sseemmmmii  kkaappccssoollaattoomm  nneemm  vvoolltt  

sseemm  aazz  iisskkoolláávvaall,,  sseemm  aa  

vváárroossssaall,,  ííggyy  nnaaggyyoonn  úújj  vvoolltt  mmiinnddeenn..  MMoosstt  mmáárr  

bbeellááttoomm,,  hhooggyy  sseemmmmii  ookkoomm  sseemm  vvoolltt  aa  

fféélleelleemmrree,,  mmeerrtt  aa  ttáábboorr  vvééggéérree  rreennggeetteegg  úújj  

eemmbbeerrtt  iissmmeerrhheetttteemm  mmeegg,,  aakkiikkkkeell  aa  mmaaii  nnaappiigg  

jjóó  vviisszzoonnyytt  ááppoollookk..    

AA  mmiinnddeennnnaappookk  úúggyy  tteellnneekk,,  mmiinntt  bbáárrhhooll  

mmáásshhooll,,  ddee  éérrddeekkeess  mmóóddoonn  nneemm  mmoonnddhhaattoomm,,  

hhooggyy  bbeesszzüürrkküülltteekk  vvoollnnaa..  EEddddiiggii  éévveeiimmbbeenn  ssookk  

mmiinnddeenn  vváállttoozzootttt..  PPoonnttoossaann  aa  ffoollyyttoonnooss  vváállttoozzááss  

zzöökkkkeenntteetttt  kkii  aazz  uunnaalloommbbóóll..  MMaaggaa  aazz  iisskkoollaa  iiss  

ffeejjllőőddiikk..  IIggyyeekkeezznneekk  kkoorrsszzeerrűű  ffeellsszzeerreellttssééggeett  

bbiizzttoossííttaannii..  EEzz  nnaaggyybbaann  mmeeggkköönnnnyyííttii  aa  ddiiáákkookk  

ddoollggáátt,,  hhiisszzeenn  kkiipprróóbbáállhhaattjjáákk  aazz  úújj  ggééppeekkeett,,  

mmóóddsszzeerreekkeett,,  eezzzzeell  kköözzeelleebbbb  hhoozzvvaa  eeggyy  vvaallóóss  

mmuunnkkaakköörrnnyyeezzeett  éérrzzeettéétt..  AA  kkoollllééggiiuumm  iiss  eeggyyrree  

ootttthhoonnoossaabbbb..  AA  ttaannuullááss  eeggyyáállttaalláánn  nneemm  

nneehheezzeebbbb,,  mmiinntt  ootttthhoonn,,  ééss  ssookk  lleehheettőősséégg  vvaann  aa  

kkiikkaappccssoollóóddáássrraa  iiss..  AA  hhoobbbbiikk  sseemm  sszzoorruullnnaakk  

hhááttttéérrbbee,,  lleeggyyeenn  aazz  ssppoorrtt  vvaaggyy  mműűvvéésszzeettii  

jjeelllleeggűű,,  bbiizzttooss  ttaalláállsszz  vvaallaammiitt,,  aammiitt  sszzíívveesseenn  

űűzzööll..  AA  ttaannáárrookk  nnyyiittoottttaakk  aazz  úújjrraa,,  ddee  aammii  mméégg  

ffoonnttoossaabbbb,,  aa  ddiiáákkookkrraa..  HHaa  vvaallaakkii  kkoonnkkrréétt  ccééll  

nnééllkküüll  éérrkkeezziikk,,  aakkkkoorr  

mmeeggmmuuttaattjjáákk  aa  lleehheettőő--

ssééggeekkeett,,  aammiikkbbőőll  eelléégg  ssookk  

vvaann..  AAzzoonnbbaann,,  hhaa  vvaallaakkii  

mmáárr  eellhhaattáárroozzttaa  aa  jjöövvőőjjéétt  

bbiizzttooss  lleehheett  bbeennnnee,,  aa  kkeellllőő  

sseeggííttssééggeett  mmeeggkkaappjjaa  aa  ccéélljjaaii  

eelléérrééssééhheezz..  PPeerrsszzee  aa  ddiiáákknnaakk  

iiss  nnyyiittoottttnnaakk  kkeellll  lleennnniiee..  EEzzzzeell  nneemm  aarrrraa  ccééllzzookk,,  

hhooggyy  aa  ttaannáárrookk  vvééggiigg  ffooggjjáákk  aa  ddiiáákkssáágg  kkeezzéétt..  

EElllleennkkeezzőőlleegg,,  ééppppeenn  aazz  öönnáállllóó  ggoonnddoollkkooddáássrraa  

öösszzttöönnöözznneekk..  AA  ffeejjllőőddéésstt  ppeeddiigg  nneemm  eeggyyeeddüüll  aazz  

iisskkoollaavveezzeettééss  iirráánnyyííttjjaa,,  hhaanneemm  aa  ddiiáákkookkkkaall  

kköözzöösseenn,,  ííggyy  mmeeggvvaann  aazz  eeggéésszzssééggeess  kkaappccssoollaatt  aa  

vveezzeettőősséégg  ééss  aa  ttaannuullóókk  kköözzöötttt..    

NNyyiillvváánn  nneemm  eeggyysszzeerrűű  aa  kköözzééppiisskkoollaa,,  ddee  

mmiinnddvvééggiigg  mmeeggkkaappttaamm  aazztt  aa  ttáámmooggaattáásstt,,  aammiirree  

sszzüükkssééggeemm  vvoolltt..  MMeeggaaddttáákk  aazz  eessééllyytt,,  ééss  eezz  aa  

ffoonnttooss..  EEddddiiggii  ttaappaasszzttaallaattaaiimm  aallaappjjáánn  bbááttrraann  

öösszzttöönnöözzlleekk::  ggyyeerree  aazz  EESSZZII--bbee  ééss  ttaappaasszzttaalldd  mmeegg  

mmaaggaadd  iiss  aa  lleehheettőőssééggeekkeett!!            SSooóóss  TTaammááss  
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Az energetikai ágazatban, elsősorban a 
gépgyártás területére képezünk szakembereket, 
akik jártasságot szereznek nemcsak a számí-
tógéppel segített tervezésben és gyártásban, 
hanem a gépek karbantartásában is. Jó elhelyez-
kedési lehetőségek várják végzettjeinket. 
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 a modern, és karbantartási ismeretekkel bíró 
szakemberek iránt.  
Az ágazat gyakorlat orientált képzést ad. Az első 
négy év a közismereti tárgyak mellett megalapozza 
a szakmai képzést is. A gyakorlati képzés folyamán 
az iparban használt anyagokat és megmunkálási 

módjait ismerik meg a tanulók, valamint ismereteket 
szereznek a gépelemek ellenőrzéséről és 
szereléseiről. 
Elméleti órákon megismerik a gépészet alapjaihoz 
szükséges ismereteket, mint például anyagismeret, 
mechanika, gépelemek, műszaki ábrázolása alapjai, 
géprajz. Az elektrotechnika tantárgy segítségével 
kibővíthetik ismereteiket a villamosság világában, a 
CAD program alkalmazásával pedig betekintést 
nyerhetnek a 3D modell alkotásba. 
Kötelező szakmai érettségi után, a 13. évfolyamon a 
szakmai életre történő felkészítés mellett nagyobb 
óraszámban tanulják a CAD/CAM programok 
alkalmazását, CNC ismereteket, robot-programozást 
és karbantartást. Az évfolyam végén vizsgával 
bizonyíthatják tudásukat. 

 
 
 
 
 
 
 

Ha három szóban kellene jellemezned a szakod, 
mi lenne az? És miért? 
Gyakorlatiasság, szakértelem, elhivatottság. Ez egy 
olyan szak /szakma véleményem szerint, amelytől 
az ember élete során, számtalan területen rengeteget 
kap. Olyan irányzat, amelyhez elhivatottságra van 
szükség, hiszen bővelkedik „alműfajokban” és nem 
létezik olyan személy, aki minden részén, minden 
területén 100%-os felkészültséggel és tudással 
rendelkezik. Mindig van benne hova fejlődni, újat 
tanulni és ez, ahogy a világ fejlődik, mindig csak 
bővül. Szerintem pont ez benne a legszebb. 
Melyik tantárgy szerinted a leghasznosabb? Mi a 
legjobb dolog, illetve képesség, amit sikerült már 
itt elsajátítanod és megtanulnod? 
A gyakorlati órák azok, amelyek igazán hasznosak. 
Ezek során szerezzük meg a gyakorlatias és 

életszerűbb képességeket. Megtanít komplexen 
gondolkodni és a problémákat több szemszögből 
szemlélni. Rávilágít annak a fontosságára, hogy egy 
folyamatot miként tud a tanuló az elejétől a végéig 
átlátni és a „miérteket” megismerni. 
Milyen előnyei vannak ennek a szakiránynak? 
Túl kevés a hely és az idő, hogy leírjam az összes 
előnyét ennek a szaknak, mert könyveket lehetne 
megtölteni több napon keresztül. De egy számomra 
nagyon fontosat és értékeset kiemelnék. Ez pedig a 
következő: „Ha valakinek az általa választott és 
kitanult szakma a hobbija, annak az élete során soha 
többé nem kell dolgoznia. 
Ha újrakezdhetnéd a tanulmányaidat, akkor 
ismét erre a szakra esne a választásod? 
Határozott IGEN a válaszom. Miért? Mert ezt 
szeretem csinálni.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
Mit mondanál az iskoláról egy leendő ESZI-s 
diáknak? 
Bátran jöjjön ide, biztos, hogy sok új élménnyel fog 
gazdagodni. Sok olyan lehetőség van az ESZI-ben, 
ami máshol nem jellemző, és Paks is egy kellemes, 
szép város. 
Te honnan hallottál az iskoláról? 
Az általános iskolai osztályfőnököm ajánlotta az 
iskolát, mert az ő fia is ide járt, és jó tapasztalataik 
voltak. 
Hiányoznak az általános tárgyak, mint például a 
matek? 
Alapvetően nem, de néha azért nem lenne rossz. Jó 
néha olyan dolgot csinálni, ami egy picit másfajta 

hozzáállást és gondolkodást igényel. A matek pedig 
igazi agytorna. 
Melyik a kedvenc órád? 
Mindig is szerettem a szakmai tárgyainkat, főleg a 
gyakorlatibbakat. Az általános tárgyak közül talán a 
történelmet szerettem a legjobban. 
Mi a legkedvesebb emléked az iskoláról? 
Pontosan egy emléket nem tudnék kiemelni, de az 
Olaszországban tett végzős kirándulás és a 
szalagtűző mindenképp kedves, különleges emlék. 
Ezeken kívül például szívesen gondolok vissza a 
táncórákra, a többi kirándulásra, vagy egy-egy 
különlegesebb napra, szünetre. Azért lássuk be, 
akármilyen jó is egy suli, a diáknak mindig a 
szünidő lesz a verhetetlen élmény! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Az energetika területén is jól hasznosítható 
szakképesítést adunk. Tanulóink jártasságot 
szereznek az elektrotechnikában, a gyengeáramú 
elektronikában, az automatikában, a digitális 
áramkörökben, a PLC és mikrovezérlő 
programozásban. 
Az elektronika szakterület már az iskola megala-
kulása óta létezik. Ha ezen a szakon akarsz oko-
sodni, akkor elsősorban a gyengeáramú elektroni-
kával 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 áramkörök készítésére 
szolgál. Itt lehet tervezni, maratni és fúrni is a 
panelokat. Korszerű forrasztóállomások is 
találhatóak itt. A 41-es teremben különböző 
villamos méréseket lehet elvégezni. Itt a 
legkorszerűbb analóg és digitális műszerek 
nyújtanak sok segítséget. 
Diákjaink nemcsak az elektronikát sajátítják el 
magas színvonalon, hanem napjaink követelmé-
nyeinek megfelelően magas szintű számítástech-
nikai képzésben is részesülnek. Tanulóink a 12. év 
végén érettségi vizsgát tesznek, mely után lehető-
ségük van a 13. évfolyamon az elektronikai tech-
nikus 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, ha-
nem folytatja tanulmányait a felsőoktatásban, 
amelyhez jó alapot adnak az itt tanult ismeretek. 

 
 
 
 
 
 
 
Mit tartasz érdekesnek a szakmában? 
Szerintem a legérdekesebb a szakmában az, hogy 
szinte a semmiből tudsz miniatűr alkatrészek és 
eszközök segítségével olyan dolgokat alkotni, 
amilyeneket csak szeretnél. Ha van elég szakmai 
tudásod és kreativitásod, akkor csak a képzeleted 
szab határt. 
Miért ezt a szakot választottad? 
Körbevesznek bennünket elektromos eszközök, a 
szórakoztató elektronikai eszközöktől a háztartási 
eszközökig. Meg akartam tudni, hogy ezek hogyan 
működnek, valamint szerettem volna később én is 
kitalálni valami újat, ami majd meghatározza 
mindennapjainkat.  
Milyen műszerekkel, gépekkel dolgoztok? 

Méréseket végzünk különféle multiméterekkel, 
oszcilloszkópokkal. A mérőkártyákat generátorral 
működtetjük, amiből szintén többféle van. 
Berendezéseket állítunk össze pneumatikus 
végrehajtókból, érzékelőkből, szelepekből, 
mágneses kapcsolókból.  
Ezzel a képzéssel szeretnél továbbmenni? 
Igen, ezzel a képzéssel szeretnék tovább 
foglalkozni. Egyetemre fel is vettek, így már biztos, 
hogy ezt fogom tanulni a jövőben.  
Jelentkeznél újra erre a szakra? 
Ha újra jelentkeznem kellene, biztosan erre a szakra 
jelentkeznék. Nem tudom elképzelni, hogy más 
szakmában dolgozzam a későbbiekben. 
Mindenképpen ajánlom ezt a szakot annak, aki 
szereti a kihívásokat. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Környezetünkért felelősséget érző szakembereket 
nevelünk, akik gyorsan átlátják a környezetünket 
érintő problémákat, az erőművek és az energetikai 
vállalatok környezetvédelmét, és ezeket hatékonyan 
és teljeskörűen kezelni képesek. 
Érdekel a természet, a kémia, földrajz vagy a biológia? 
Netán az atomerőmű is? Itt a helyed, gyere az ESZI-be 
tanulni! Alapvető célunk, hogy Bennetek olyan 
szemléletmódot alakítsunk ki, melynek központi része a 
természet tisztelete és megbecsülése, a környezetünk 
megóvása, a környezetkárosító tevékenységek 
csökkentése. Kiemelt feladatunknak érezzük, hogy 
felkészítsünk a felsőfokú tanulmányokra, ezért mind a 
közismereti, mind a szakmai tantárgyak keretében 
feldolgozzuk a továbbtanuláshoz szükséges emelt szintű 
ismereteket, így a kémia-, biológia- és a földrajz 
szakmai emelt szintű érettségi letételének lehetősége 
biztosított. A szakmához fűződő ismeretek kiegészülnek 
a nukleáris energiaipari környezetvédelemmel, a 
különböző energiatermelő tevékenységek átfogó 
megismertetésével, a védendő értékeink (talaj, víz, 
levegő) közvetlen, és közvetett magas szintű 
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 három vagy 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, a természetvédelmi mérnök, a 
vegyész, a vegyészmérnök, a biomérnök és a 
környezettudományi szak. Ezek mellett széles 
lehetőséget nyújt a biológia és a kémia, ill. a földrajz 
tantárgyak továbbtanulási lehetőségében. 

 
 
 
 
Ha három szóban kellene jellemezned a szakod, mi 
lenne az? És miért? 
Szerteágazó, látványos és keresett. Szerteágazó, mert a 
környezetvédelmet sok oldalról közelítjük meg. Többek 
között gondolok itt a vízvédelemre, hulladék-
gazdálkodásra, levegő-, és talajvédelemre. Látványos, 
hiszen a gyakorlati feladatok során érdekes kísérleteket 
végzünk, terepen pedig az elméleti tudásunkat a saját 
szemszögünkből is megtapasztalhatjuk. Keresett, mivel a 
mai világban egyre nagyobb hangsúlyt kap a 
környezetvédelem. Fontos szerepet játszik életünkben a 
környezetünk megfelelő állapotának megóvása, ehhez 
pedig jó szakemberekre van szükség.  
Melyik tantárgy szerinted a leghasznosabb? Mi a 
legjobb dolog, illetve képesség, amit sikerült már itt 
elsajátítanod és megtanulnod? 
A Környezetvédelmi laborgyakorlatok. Ezeken az 
órákon az elméletben tanult vizsgálatokat próbáljuk ki a 
gyakorlatban, és tényleges környezeti adatokat 
vizsgálunk meg. Például nyomon követjük a Duna 
vizének több paraméterét, szennyeződéseket mérünk. A 
legjobb dolgok, amelyeket ezen az órán megtanulunk, az 

az eszközhasználat. Ennek előnye, hogy akár az 
egyetemen, akár a későbbi munkahelyen találkozhatunk 
ezekkel az eszközökkel és akkor már nem felfedezetlen 
terület lesz számunkra. 
Milyen előnyei vannak ennek a szakiránynak? 
A természettudományos tantárgyak teljes megismerése, 
a laboratóriumi környezet és munka kiismerése az, 
amely előnyös oldalát mutatja a szaknak. Továbbá 
némely tanóra nem az iskola falai között telik, hanem a 
szabadban. Ezen kívül lépéselőnyt élvezünk majd azon 
jövendőbeli egyetemi hallgatótársainkkal szemben, 
akiknek nem adatott meg a lehetőség a laboratóriumi 
környezetre. Nagyon nagy pozitívuma a szaknak, hogy 
az ide járó tanulókat környezettudatosságra nevelik. 
Lássuk be, hogy ez a mai rohanó XXI. századi világban 
már igazi „kincs”. 
Ha újrakezdhetnéd a tanulmányaidat, akkor ismét 
erre a szakra esne a választásod? 
Ha újrakezdhetném, akkor is gondolkodás nélkül erre a 
szakra tenném a „voksom”. Már a kezdetek kezdetekor 
tudtam, hogy nekem itt a helyem és nem is csalódtam 
benne ez 5 év alatt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
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 nyelveket is tanulhatsz. 
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. Több 
évfolyamon, 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. 

 
 
 
 
 
Mit gondolsz, jó döntés volt-e az ESZI-ben maradni? 
Nehezen hoztam meg a döntést, hogy itt maradjak e, 
vagy menjek egyetemre, de végül mégiscsak az ESZI 
technikuma mellett döntöttem. Úgy gondolom hasznom-
ra fog válni mindenképpen, de az biztos, hogy kemény. 
Felkészít és megfelelő alapot ad a továbbiakra nézve. 
Melyik óra az, amelyik hiányzik az általános 
tantárgyak közül? 
A történelem hiányzik a legjobban, főleg a 12-dikes töri. 
Amúgy is egyik kedvenc tárgyam, de Bordácsné tanárnő 
óráit pedig egyenesen imádtam, hiszen a legapróbb 
izgalmas részletekről is mesélt. 
Mi a legnagyobb különbség az eddigi évekhez képest? 
Hogy csak szakmai tárgyaim vannak. Nincs sok 
óratípusom sem, és ezek változnak a hét minden napján. 
Úgy is mondhatnám, hogy eléggé monoton lett a sulis 
életem, keveset mozgok a termek között, kevés tanárral 
és diákkal találkozom. 
Mi az, ami nehézséget okoz a technikusi évedben? 
A technikusi évemet nagyban megnehezíti, hogy csak 

szakmai órám van. Nincs olyan, hogy kicsit leengedek, 
és csak hallgatom a tanárt, ugyanis nagyon kell figyelni, 
különben nem érteném meg az anyagot. Illetve otthon a 
tanulásra fordított óráimnak a száma nagyon megnőtt, és 
még nem tanultam meg beosztani az időmet ilyen 
feszített tempó mellett. 
Ajánlod az ötödévet az alattad lévő évfolyamoknak? 
Ajánlom az ötödévet annak, aki a tanult vonalon szeretne 
továbbmenni. Aki nem, neki saját döntése, hogy 
szeretne-e egy szakképesítést, de tudnia kell, hogy nem 
lehet lazázni, kemény tanulásról van szó az ötödéven. 
Hogy érzed, a jövőben mennyire tudod majd 
hasznosítani az itt megszerzett tudást? 
Remélem, hogy tudom majd hasznosítani, ugyanis 
gazdasági vonalon tervezem folytatni tanulmányaimat. 
Reménykedem, hogy az egyetem első éveiben sok 
tantárgyamat el tudom majd fogadtatni, illetve kapok 
vizsga alól felmentést. A távolabbi jövőre nézve is 
hasznos lesz szerintem, ugyanis jól hangzik a diploma 
mellett még egy OKJ-s szakképesítés is ! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Az üzleti életet jól ismerő, hatékony irodai munkára 
képes szakembereket képezünk, akik jártasak 
rendezvények lebonyolításában, munkaszervezésben, 
idegen nyelvű kapcsolat-tartásban. 
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. Tanulunk arról, 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 irodai 
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! 

 
 
 
 
 
Mit gondolsz, jó döntés volt-e az ESZI-ben maradni? 
Abszolút helyesen döntöttem, hiszen az eddigi évek alatt 
megtanultam a szakmai alapokat és ebben az évben 
kiteljesíthetem a tudásomat és marad időm arra, hogy 
átgondoljam, hol szeretném folytatni tanulmányaimat. 
Melyik óra az, amelyik hiányzik az általános 
tantárgyak közül? 
A történelem, főleg a 12-dikes töri órák és a német órák, 
hiszen most, ötödéven csak angolt tanulunk, mint idegen 
nyelv, heti 11 órában. 
Mi a legnagyobb különbség az eddigi évekhez 
képest? 
Csak szakmai óráink vannak, és keveset találkozom az 
osztályom másik felével, a pénzügyesekkel. Az is 
furcsa, hogy az óráinknak majdnem a felét a tanirodában 
töltjük, de egyáltalán nem bánom, jól jön majd ez az 
OKJ-s képzés. 
Mi az, ami nehézséget okoz a technikusi évedben? 
Ötödéven, mint új tantárgy, megjelent a jog, amely sok 
új, idegen szakmai kifejezést tartalmaz, és ez egy picit 

nehéz, de egyébként megfelelő alapokat kaptunk a 4 év 
alatt ahhoz, hogy az utolsó évben megcsináljuk a 
vizsgát. 
Ajánlod az ötödévet az alattad lévő évfolyamoknak? 
Természetesen, hiszen ha valaki nem folytatja itt a 
tanulmányait, mehetett volna egy gimnáziumba és 
ugyanúgy csak egy érettségivel távozna, de az 5. év 
végén egy pluszt jelent a szakmai képesítés. Soha nem 
tudhatjuk, mire lesz jó az itt szerzett képesítés. 
Hogy érzed, a jövőben mennyire tudod majd 
hasznosítani az itt megszerzett tudást? 
Olyan képességeket sajátítottam el itt, mint pl. a gépírás, 
amelyet a mindennapokban is tudok alkalmazni, sőt a 
munkahelyeken is óriási előnyt jelent ez. Emellett a 
gazdasági óráinknak köszönhetően olyan dolgokkal 
lettünk tisztába, amely a későbbiekben előnyt jelenthet. 
Ha szakirányba szeretnénk továbbtanulni, a technikum 
plusz pontot jelent, sőt, néhány helyen felmentést is 
kaphatunk bizonyos tárgyak alól. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 
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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 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: 
2017. január 21. (szombat) 1000 
Igazoltan hiányzóknak pótló írásbeli 
napja 2017. január 26. (csütörtök) 1400 

Szóbeli meghallgatás: 
 
Rövid beszélgetés, vizsgafeladatok  
nélküli megismerkedés. 
 
 
Időpontja: 
2017. február 24. (péntek) 1300-1400 
Igazoltan hiányzóknak pótló szóbeli 
napja: 2017. február 27. (hétfő) 1300 
 2017. február 28. (kedd) 1400 
 

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. 



 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szakgimnáziumunk néhány év alatt az 
ország egyik legjobb középiskolájává 
vált. Az intézményünkben folyó oktatás 
magas színvonalát igazolják a 
tanulmányi versenyek mutatói és a 
független országos felmérések is. 

 
 Diákjaink számára fontos, hogy a 

továbbtanuláshoz kiváló alapokat 
kapnak. 

 
 Érettségi után szakmai képesítést is 

szerezhetnek a tanulók. Az igényes 
szakmai képzést idegen nyelvi, 
számítástechnikai, jogi, gazdasági és 
vállalkozási ismeretek egészítik ki. 

 
 A legkorszerűbb tanműhelyek, laborok, 

modern, jól felszerelt tantermek várják 
az iskolánkat választó diákokat, a 
gyakorlati képzés egy része pedig 
alapítványi fenntartónk, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. műhelyeiben, 
laborjaiban folyik. 

 
 Nyílt napjaink alkalmával mindenre 

kiterjedő tájékoztatást kapnak az 
oktatásról, megtapasztalhatják, milyen 
körülmények között tanulnak diákjaink, 
betekintést nyerhetnek az iskola 
sokszínű diákéletébe. 

 
 Az itt végzettek szakmai tudásával 

elégedettek a munkahelyeken. 

 

Nyílt Napokat tartunk 
 

2016. november 18-án 
14.00 órakor, 

és 
2016. december 15-én 

16.00 órakor 
 

Szeretettel várunk 
 iskolánkba!  

Diákjaink ágazattól és előképzettségtől 
függetlenül részt vehetnek ECDL 
tanfolyamon. A tanfolyami képzésre 
nem csak diákjainkat várjuk, hanem 
mindenki mást is. 


