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2020/2021-es tanév meghirdetett képzései 
 
Az intézmény adatai:  
 

Intézményi OM azonosító: 203035 

Cím: Hatvan, Vécsey út 2/a 

Telefon: 06/70-641-2833 

Web: www.diszi.hu   

Főigazgató neve: Tóth Zsolt 

Tagintézmény vezető: Vincze Dániel 

Pályaválasztási felelős: Gáspár Zoltánné 70/6412846 

 
Nyílt napok az iskolában: 
 
   2019. november 11. hétfő 08:00-14:00-ig 
  2019. november 12. kedd 08:00-14:00-ig 
  2019. november 13. szerda 08:00-14:00-ig 

 
Kedves Érdeklődő Szülők és Diákok! 

 
 
Intézményünk széles képzési kínálatot nyújt a közlekedésgépész; egészségügy; villamos ipar és 
elektronika; közlekedés, szállítmányozás és logisztika; gépészet területeken.  
Iskolánk több évtizedes szakmai munkája bizonyítja, hogy tantestületünk mindent megtesz a nálunk 
tanuló diákok szakmára, érettségire való felkészítése érdekében. 
A kollégiumi ellátásra igényt tartó diákoknak az ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiumában tudunk helyet biztosítani. 
Cím: 3000 Hatvan, Vécsey út 2/a. 
 

A 2020/2021. tanévre 

az ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában, és 
Szakközépiskolája az alábbi továbbtanulási lehetőségeket kínálja: 

 
A képzés szintjei:  
- technikumi képzés a 9-13. évfolyamon és érettségi felkészítés és szakképzés; 
- szakképzés az 1/9-3/11. évfolyamon az általános iskolát végzetteknek; 
- szakképzés az érettségihez kötött szakmákban nem ágazati érettségi vizsgát szerzettek számára a 
1/13-2/14. évfolyamon. 
 
I. TECHNIKUM (5 év) 
 
2101 GÉPJÁRMŰ MECHATRONIKAI TECHNIKUS (5 év) KÖZLEKEDÉS GÉPÉSZ ágazat  
 
9-13. évfolyamon általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol vagy német) 
mellett közlekedésgépész ágazati elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12. évfolyam 
befejeztével Előrehozott érettségi vizsgát max.3 tantárgyból: magyar, történelem, matematika 
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tantárgyakból kell tenni. A 4. közismereti vizsgatárgyból, idegen nyelvből érettségi vizsgát és a 
technikusi vizsgát (szakmai vizsgát) a 13. évfolyam befejeztével köteles tenni a diák. Az érettségi  
 
 
bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra az adott szakterületen. A technikusi 
vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít. 

 
A tanulmányok sikeres teljesítése után GÉPJÁRMŰ MECHATRONIKAI TECHNIKUS 
végzettség megszerzésére nyílik alkalom a 13. év végén. 
 
A technikusi képzés során nyári összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a szakképzési 
kerettantervben meghatározott időkeretben. 
 
2102 GYAKORÓ ÁPOLÓ (5 év) EGÉSZSÉGÜGY ágazat  
 
9-13. évfolyamon általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol vagy német) 
mellett EGÉSZSÉGÜGY ágazati elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12. évfolyam 
befejeztével Előrehozott érettségi vizsgát max.3 tantárgyból: magyar, történelem, matematika 
tantárgyakból kell tenni. A 4. közismereti vizsgatárgyból, idegen nyelvből érettségi vizsgát és a 
technikusi vizsgát (szakmai vizsgát) a 13. évfolyam befejeztével köteles tenni a diák. Az érettségi 
bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra az adott szakterületen. A technikusi 
vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít. 
A tanulmányok sikeres teljesítése után GYAKORÓ ÁPOLÓ végzettség megszerzésére nyílik 
alkalom a 13. év végén. 
A technikusi képzés során nyári összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a szakképzési 
kerettantervben meghatározott időkeretben. 
 
2103 IPARI INFORMATIKAI TECHNIKUS (5 év) VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA 
ágazat  
 
9-13. évfolyamon általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol vagy német) 
mellett VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazati elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 
12. évfolyam befejeztével Előrehozott érettségi vizsgát max.3 tantárgyból: magyar, történelem, 
matematika tantárgyakból kell tenni. A 4. közismereti vizsgatárgyból, idegen nyelvből érettségi 
vizsgát és a technikusi vizsgát (szakmai vizsgát) a 13. évfolyam befejeztével köteles tenni a diák. 
Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra az adott szakterületen. A 
technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít. 
A tanulmányok sikeres teljesítése után IPARI INFORMATIKAI TECHNIKUS végzettség 
megszerzésére nyílik alkalom a 13. év végén. 
A technikusi képzés során nyári összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a szakképzési 
kerettantervben meghatározott időkeretben. 
 
2104 LOGISZTIKAI TECHNIKUS (5 év) KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS 
LOGISZTIKA ágazat 
 
9-13. évfolyamon általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol vagy német) 
mellett KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazati elméleti és 
gyakorlati oktatás folyik. A 12. évfolyam befejeztével Előrehozott érettségi vizsgát max.3 
tantárgyból: magyar, történelem, matematika tantárgyakból kell tenni. A 4. közismereti 
vizsgatárgyból, idegen nyelvből érettségi vizsgát és a technikusi vizsgát (szakmai vizsgát) a 13. 
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évfolyam befejeztével köteles tenni a diák. Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási 
továbbtanulásra az adott szakterületen. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak 
számít. 
 
 
A tanulmányok sikeres teljesítése után LOGISZTIKAI TECHNIKUS végzettség megszerzésére 
nyílik alkalom a 13. év végén. 
 
A technikusi képzés során nyári összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a szakképzési 
kerettantervben meghatározott időkeretben. 
 
2105 MECHATRONIKAI TECHNIKUS (5 év) GÉPÉSZET ágazat 
 
9-13. évfolyamon általános közismereti képzés (választható idegen nyelv angol vagy német) 
mellett GÉPÉSZET, ágazati elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 12. évfolyam befejeztével 
Előrehozott érettségi vizsgát max.3 tantárgyból: magyar, történelem, matematika 
tantárgyakból kell tenni. A 4. közismereti vizsgatárgyból, idegen nyelvből érettségi vizsgát és a 
technikusi vizsgát (szakmai vizsgát) a 13. évfolyam befejeztével köteles tenni a diák. Az érettségi 
bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra az adott szakterületen. A technikusi 

vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít. 
A tanulmányok sikeres teljesítése után MECHATRONIKAI TECHNIKUS végzettség 
megszerzésére nyílik alkalom a 13. év végén. 
A technikusi képzés során nyári összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a szakképzési 
kerettantervben meghatározott időkeretben. 
 
II. SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 év) 

 
A teljes képzési időben közismereti oktatás és (idegen nyelvi választási lehetőség angol, német), 
szakmai elméleti és gyakorlati képzés folyik. Sikeres szakmai bizonyítvány megszerzése a 
következőkben felsorolt munkakörök betöltésére jogosít, valamint igény esetén további 2 tanév 
sikeres teljesítése után érettségi bizonyítvány szerezhető.  
 

KÓD Szakma neve OKJ szám 

2206 Asztalos 34 543 02 

2207 Burkoló 34 582 13 

2208 Divatszabó 34 542 08 

2209 Édességkészítő 34 541 12 

2210 Épület-és szerkezetlakatos 34 582 03 

2211 Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04 

2212 Gépi és CNC forgácsoló 34 521 15 

2213 Gyártósori gépbeállító 34 521 05 

2214 Hegesztő 34 521 06 

2215 Ipari gépész 34 521 16 

2216 Karosszérialakatos 34 525 06 

2217 Kereskedelmi értékesítő 34 341 02 

2218 Kőműves 34 582 14 

2219 Központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő 34 582 09 

2220 Műanyagfeldolgozó 34 521 09 

2221 Panziós-fogadós 34 811 07 
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2222 Pék 34 541 05 

2223 Villanyszerelő 34 522 05 

2224 Víz-és csatorna-rendszerszerelő 34 582 12 

 
 
 
A szakmai beiskolázás feltétele az orvosi alkalmasság megléte. Az előzetesen felvételt nyert, de a 
választott szakmára orvosilag nem alkalmas tanulók részére az iskola képzési rendszerében más 
szakmában továbbtanulási lehetőséget biztosítunk.  
 
Azon tanulók számára is van továbbtanulásra lehetőség, akik a Nemzeti Köznevelésről szóló 
módosított 2011. évi CXC. törvény 4. § (25) szerint egyéb pszichés fejlődési zavarral: 

• súlyos tanulási zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, az iskolai készségek kevert zavara) 

• súlyos figyelem zavar 

• súlyos magatartás - szabályozási zavar 
 
valamint az Nkt. 4.§ (13) ab pontja értelmében beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdenek. 
 
A különleges bánásmódot igénylő tanulók Nkt.-t módosított 2012. évi CXXIV. tv. 17 § értelmében, 
amennyiben szakértői szakvélemény alátámasztja, illetve amennyiben a szakmai 
vizsgakövetelményekkel összhangban áll, tantárgyi mentességgel élhetnek.  
Kérjük az iskolákat a tanulók felvételi jelentkezési lapjaival együtt a tanulási képességet 

vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleményét is jutassák el számunkra. 
 
A felvételi kérelmek elbírálása az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik! 
Felvételi pontok számítása, a rangsorolás alapja valamennyi beiskolázási kódszámon: az 
általános iskola 5., 6., 7. év végi, 8. félévi osztályzatainak összege magyar nyelv és irodalom, 
történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. 
 
Felvétellel kapcsolatos szóbeli meghallgatás: 
 
 2020. március-12-én 08:00 -13:00 
 2020. március 13-án 08:00 -13:00 
 
 


