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Egri Szakképzési Centrum - tagintézmények 

Tagintézményeink Heves-megyében 

Eger: 

ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

ESZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára 

ESZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

ESZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

Gyöngyös: 

ESZC József Attila Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Hatvan: 

ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Lőrinci: 

ESZC Március 15. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Füzesabony: 
ESZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 



• Gimnázium (kifutó):        27 fő 

• Szakgimnázium 9-12. évf.:    1465 fő 

• Szakgimnázium nyelvi előkészítő évfolyamon:     22 fő 

• Szakközépiskolában (2 éves érettségi felk.):   261 fő 

• Szakképzésben: (63 szakképesítés)   2071 fő 

• Szakképzési HÍD programban:        63 fő 

• Felnőttoktatásban:       613 fő 

• Felnőttképzésben (2018.03-2018.10):  1048 fő 

 

Jelenleg is több mint 200 szakmában biztosítunk képzést. 

Egri Szakképzési Centrum – beiskolázási adatok 2018 



Egri Szakképzési Centrum – felnőttképzési adatok 2018 

Felnőttképzés I. 2017-2018 
 
• GINOP 6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” kiemelt 

projekt, 
•  a GINOP 5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” és a GINOP 5.2.1.-15-2015-00001 „Ifjúsági 

garancia”  program  
• GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” program 
• TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei 

foglalkoztatás fellendítésére” és a TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 azonosító számú „Eger Megyei 
Jogú Város foglalkoztatási paktuma munkaerő-piaci projekt” 

  
Ezen projektek keretében 60 képzést indítottunk  941 fő részvételével. 
 
„A” körös: 21 képzés (OKJ) 
„B” körös: 23 képzés (betanított jellegű) 
„D” körös: 16 képzés (felzárkóztató jellegű) 
 
 
 

35% 

38% 

27% 

Képzések megoszlása 

"A" körös

"B" körös

"D" körös



Egri Szakképzési Centrum – felnőttképzés / vállalati igények 2018 

Felnőttképzés II. 
Vállalati igények alapján történő  képzések lebonyolítása 
 
ZF Hungária Kft. 
 
• Autóipari minőségellenőr 
• Gépipari összeszerelő 
Cél:  Új, szakképzett munkaerő felvétele 
 
Robert Bosch Elektronikai Kft. Hatvan 
 
• OKJ Erősáramú elektrotechnikus képzések 
Cél:  Meglévő munkaerő továbbképzése 
 
 
 



Egri Szakképzési Centrum – szakképzési együttműködések 

Partnerkapcsolatok a duális képzés kiszélesítésére 

• Robert Bosch Elektronikai Gyártó Kft. 

• Mátrai Erőmű Zrt. -  Bányaipari képzés egyedül nálunk van Magyarországon! 

• ZF Hungária Kft. 

• Procter&Gamble 

• Csabacast Könnyűfémöntöde Kft. 

• Apollo Tyres –  

• Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 

 

 

Jelentős  

tanműhelyfejlesztések 

történnek folyamatosan 

 

 

 
 

 

 

 



Egri Szakképzési Centrum – Negyedik ipari forradalom és robotika 

Miért fontos fejlődnie a szakképző intézményeknek? 

• Alapvetően meg fog változni az ipari termelés hatékonyságát és 
technológiáját tekintve is  

• Olyan új szakmák jelennek meg, amelyeket még most nem is 
ismerünk  új tanulási környezet szükséges 

• Offline programozási és technológiai tervezésre is lehetővé válik 
 fontos lesz a programozás és a digitális írástudás 

• Gépi tanulás fog segíteni a munkák elsajátításában  robotika 
ismerete 

• A vállaltoknak invesztálniuk kell a képzésekbe  felértékelődik a 
képzők és a modern IKT tudásbázissal rendelkező oktatók szerepe 

• A fejlődés nem korlátozódik a technológia vagy az ipar egy adott 
területére, hanem átfogóan fejti ki hatását mindenhol egyszerre 



Egri Szakképzési Centrum  
Digitális Oktatási Stratégia (DOS) a szakképzésben 

• a digitális kompetenciák elsajátítása mindenki 
számára (diák-tanár) 

• a munkaerőpiac által elvárt digitális 
alapkészségekkel rendelkezni kell a tanulmányok 
befejezését követően a diákoknak 

• a szakképzésben az adott szakmák kapcsán 
beépül a szakmára jellemző, korszerű digitális 
tudás 

• megfelelő számú és minőségű digitális tananyag 
szükséges 

• digitálisan fejleszteni kell az oktatási igényekhez 
az iskolai eszközparkot 

• minél több szakmában kell alkalmazni a digitális 
technológiát 

• a digitális szakadék csökkentése 



Egri Szakképzési Centrum - Interaktív tanulási környezetek kialakítása 

• Minden tagintézményünkben elhelyezésre 
került interaktív, érintőképernyős oktatási 
csomag  

• 84” ISP LED kijelző beépített Windows 10 
PC-vel 

• 36 db 10.1” tablet összekapcsolva a táblával   

• Alkalmas e-learning és blended learnig 
oktatáshoz, akár nyelvi képzésben is 

• Munkavédelem tantárgyhoz készítettünk 
saját fejlesztésű interaktív tananyagot, 
melyet nyolc tagintézményünkben lehet 
használni ezeken az eszközökön 



Egri Szakképzési Centrum – Jelentős fejlesztéseink tagintézményeinkben 

• Infrastruktúránkat modernizáljuk, 
fejlesztjük, folyamatosan megújítjuk  

• Fontos a vonzó, biztonságos iskolai 
környezet 

• Beruházásaink összértéke 2017-2018-ban 
elérte a 1,5 Mrd forintot, pályázati 
forrásokkal meghaladta a 2 Mrd (!) 
forintot 

• A fejlesztéseket minden 
tagintézményben összehangoltan és 
egységes koncepciót követve készítjük 
elő, valósítjuk meg 

 



Egri Szakképzési Centrum – Jelentős fejlesztéseink tagintézményeinkben 

• Eger:  
• Kereskedelmi tagintézményünkben megtörtént a külső és belső nyílászárók cseréje, 

mosdók, zuhanyozók teljes felújítása, bútorok beszerzése a kollégiumba 
• Kossuth, Bornemissza, Szent Lőrinc tagintézményünkben eszköz és bútorbeszerzés, 

valamint energetikai korszerűsítések és beruházások történtek 

• Füzesabony: 
• Remenyik tagintézményünkben eszközbeszerzés, beltéri nyílászárók cseréje, 

fűtéskorszerűsítés történt 

•  Gyöngyös: 
• József Attila tagintézményünkben gumiipari gépeket szereztünk be és telepítettünk 

• Hatvan: 
• Főépület szigetelése, nyílászárók cseréje, energetikai és fűtéskorszerűsítés megvalósítása, 

kollégiumi és iskolai terek burkolása van folyamatban 

• Lőrinci: 
• Tornaterem épületének külső szigetelése, nyílászárócsere 
• Fűtéskorszerűsítés, kazán- és melegvíztároló cseréje  

 
 

 



Egri Szakképzési Centrum – Jelentős fejlesztéseink tagintézményeinkben 



Egri Szakképzési Centrum – megvalósult  fejlesztések 

• Bútorzatcsere a felújított kollégiumokban, valamint több tanteremben megújult a berendezés 

Egri SZC Március 15. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

• Egri SZC Március 15. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 



Egri Szakképzési Centrum – Jelentős fejlesztéseink tagintézményeinkben 



Egri Szakképzési Centrum – GINOP 6.2.3-17-2017-00010 

• 2018 februárjában elindítottuk GINOP 6.2.3 projektünket, amely minden 
tagintézményünket érinti és amely 2020. júniusáig tart 

• Címe: Heves megye új HÍD-ja az iskolai szakképzési lemorzsolódás ellen 

• Fontos cél, hogy a lemorzsolódást csökkentsük és vonzóbbá tegyük a 
szakképzést a társadalom minden rétegének 

• Főbb fejlesztések a projektben: 
• Épületfejlesztés, közösségi terek megújítása  
• Digitális Közösségi Alkotóműhely (DKA)  

kialakítása és működtetése 
• IT infrastruktúrafejlesztés 

• Cél: olyan infrastruktúra kialakítása,  
amely stabilan és innovatívan szolgálja ki 
az oktatást, a többi fejlesztéssel  
összehangolt koncepció alapján 

 

 
 
 

 



Egri Szakképzési Centrum – GINOP 6.2.3-17-2017-00010 DKA 

• Digitális Közösségi Alkotóműhely (DKA) kialakítása és működtetése 
Bornemissza tagintézmény kollégiumában alakítjuk ki a labort 

• Nyitott minden egri tanuló és a város felé 

• Modern eszközpark (3D nyomtató, grafikai  
tervezőszoftverek, robottechnológia) 

• Digitális technológiák használata 

• Életre nevelés, az alkotás és a siker élménye 

• Keretmese és gamifikáció, digitális történetmesélés 

• Kompetenciafejlesztés nem iskolai környezetben 
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Egri Szakképzési Centrum – GINOP 6.2.3-17-2017-00010 DKA 

• IT infrastruktúrafejlesztés 
Az Egri SZC minden tagintézményét érinti Heves megyében (nyolc 
tagintézmény) 

• Stabil belső informatikai gerinchálózat létrehozása 

• Szerverfejlesztések, hálózati aktív és passzív eszközök cseréje 

• Digitális tananyagfejlesztés e-learning és blended learning oktatáshoz 

• Digitális multimédiaszerkesztő állomások létrehozása a tartalomszolgáltatáshoz 

• Weblapfejlesztések, web 2.0 online kampányok, digitális akadálymentesítés - 
esélyegyenlőség 

 
 

 

 



Egri Szakképzési Centrum – GINOP 5.2.5 

• GINOP 5.2.5 - 16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások  

 projektidő: 2016. 08. 01 – 2021.12.31. – Eger a régióközpont 

 

Cél: a pályakezdő fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítése 

 Eredmények: (2018. október havi Heves megyei adatok) 

 - tájékoztatott vállalkozások száma:    337  

 - tájékoztatott fiatalok száma:  1386  

 - nyertes vállalkozások:     144  

 - programba bevont fiatalok:     266  

 



• Infrastrukturális fejlesztések a tagintézményeinkben megyei szinten 
• Kollégiumok felújítása 
• Iskolai közösségi terek kialakítása, fejlesztése, megújítása 
• Nyílászárók cseréje, szigetelések, energiatakarékosságot szolgáló beruházások 
• Fotovoltaikus rendszerek kialakítása minden tagintézményben 
 

• Informatikai fejlesztések minden tagintézményben 
• Egységes intézményi gerinchálózat kialakítása 
• Új aktív és passzív eszközök 
• 100% lefedettséget biztosító "n" és "ac" szabványú Wi-Fi hálózat kialakítása 
• Adatbiztonsági és adatvédelmi rendszerek üzembe helyezése 
• Digitális információs pontok kialakítása 

Egri Szakképzési Centrum – tervezett fejlesztési területek 

Tervezett fő fejlesztési területek – a közeljövő feladatai 



Egri Szakképzési Centrum – partneri együttműködések 

Heves Megyei Önkormányzat, Eger Megyei Jogú Város, Egerszalók Község Önkormányzata 

Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében című, EFOP-1.6.3-17-
2017-00019 azonosító számú pályázatban. 

TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001  
Heves Megye Foglalkoztatási Paktuma Heves Megyei Gazdaság-és Foglalkoztatás Fejlesztési 
Együttműködési Program megvalósításában 

Eger Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma című, TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 azonosító számú 
pályázatban. 

Dél-Hevesi Foglalkoztatási Paktum című, TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosító számú pályázatban. 

Helyi foglalkoztatási együttműködések Egerszalókon Foglalkoztatási Paktum című, TOP-5.1.2-15-HE1-
2016-00004 azonosító számú pályázatban. 



Egri Szakképzési Centrum – Európai Szakképzési Hét 

Európai Szakképzési Hét – európai szintű szervezésű 
• Akkreditált programok számát nézve 2017-ben is 1. helyen 

végzett Magyarország Európában, mivel az 1580 programból 
420 programot magyarországi intézmények valósítottak 
meg. Ezzel Magyarország már második alkalommal lett a 
legaktívabb ország az Európai Szakképzési Héten.  

• Az Eu Szakhét nyitó rendezvénye ismét az Építsd a jövőd 
építőipari szakmai találkozó lesz,úgy mint tavaly, ahol az 
építőipar népszerűsítése a cél. Tavaly 1441 fő vett részt 
programunkon, amellyel 2. helyen végeztünk az országban. 



Egri Szakképzési Centrum – Szakképzést népszerűsítő rendezvényeink 

Szakmák Éjszakája 
• Országos pályaorientációs rendezvény 
• Minden tagintézményünk részt vesz benne 
• Minden képzési profilt bemutatunk 
• 2018. április 13-án 164 programot kínáltunk 8 tagintézményünkben.  
• 2018-ban az Egri SZC  legnagyobb résztvevői számot produkálta az országban, 

ugyanis 3576 fő látogatta meg iskoláinkat, 4 óra leforgása alatt. 
• Jövő évi Szakmák Éjszakája dátuma: 2019. április 12. 



Egri Szakképzési Centrum – pályaorientáció I. 

Tagintézmények nyílt napjai 

Pályaorientációs körutak az általános iskolákba 



Egri Szakképzési Centrum – pályaorientáció II. 

Tömegrendezvényeken való kitelepülés, tájékoztatók 

Kutatók éjszakája 
Eger ünnepe 

Pont Ott Party 



Egri Szakképzési Centrum – erősödő marketingtevékenység 

Erősítettük a marketingtevékenységünket – 360 fokos marketing, integrált marketingkommunikáció 

• Írott és elektronikus sajtó – elengedhetetlen a hangsúlyos jelenlét! 
 
• Rádiós és televíziós megjelenések 

 Televíziós műfajok: 

 Reklám – animáció, hirdetés 
 Képújság  - Szakmák éjszakája 
 Magazinos anyag – Lépj pályára 
 PR riport – Apolló Tyres 

 
•  Digitális jelenlét: honlap, facebook, youtube 
 

Rádiós műfajok: 
• Reklám – Szakmák éjszakája, nyílt napok,  
 ingyenes informatikai képzés 
• Magazinos anyag – Mi a pálya? 
• PR riport – szakképzés átalakítása, új képzések… 
• Hír – rendszeres hírlevél alapján 

www.egriszc.hu 



Egri Szakképzési Centrum – Eredmények - EUROSKILLS 

Szakmák Európa Bajnoksága – EUROSKILLS 2018 
• Nemzetközi megmérettetés 
• 28 ország, 31 versenyző 
• Időpontja és helyszíne 
2018. szeptember 26-28., Budapest  
 
Versenyző: Zaja Dániel 
Szakma: hegesztő 
Megye: Heves megye (Egri SZC) 
Eredmény: bronzérem 
Felkészítői: id. Benus Ferenc, 
     ifj. Benus Ferenc 
 
 

 



 

Fábri Eufrozina 
Főigazgató 

 
fabri.eufrozina@egriszc.hu 

Köszönöm a figyelmet! 


