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3.  Vezetői program 

„A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg tanítványaival, 

hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit.” 

(Kahlil Gibran) 

Az intézmény működését és fejlesztési lehetőségeit számos külső törvényi előírás (pl. 

köznevelési és szakképzési törvény), belső helyi szabályozás (intézményi 

alapdokumentumok), az iskola használóinak igénye, adottsága, társadalmi elvárások 

befolyásolják. Az intézményvezető feladata, hogy a jogi, szakmai, társadalmi, gazdasági 

elvárásokat összehangolja, megfelelő súllyal érvényesítse. 

Vezetői programomat a szabályozók és elvárások, valamint az intézmény jelenlegi 

helyzetének figyelembe vételével készítettem. 

3.1.  Számadás 

2015-ben sikeresen pályáztam az akkor Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában lévő 

intézmény igazgatói álláshelyére. Az azóta eltelt hat év alatt igyekeztem valóra váltani a 

pályázatomban megfogalmazott elképzeléseket, és azt gondolom, hogy a legfontosabb 

vezetői célkitűzéseket – egy kivételével – sikerült részben, vagy egészében megvalósítani. 

Beiskolázási tevékenység 

A gyereklétszám folyamatos csökkenése egyre komolyabb kihívások elé állítja az iskolákat. 

Fokozott ütemben csökken a beiskolázható diákok száma, ugyanakkor egyre jelentősebb az 

egyes iskolák közötti verseny. Minden kommunikációs eszközt meg kell tehát ragadni, hogy 

bemutassuk intézményünket, ezzel is ösztönözzük az iskolaválasztást. Iskolánkat nemcsak a 

saját és a városi honlapon, újságban népszerűsítettük, hanem folyamatosan hirdettünk a 

Dabas Rádióban, a Dabas Televízió képújságában is, valamint az örkényi Mi újság? 

hasábjain. Részt vettünk a NAKVI által szervezett Nagycsaládos Fesztivál kétnapos 

rendezvényén, a pályaválasztási kiállításokon és szülői értekezleteken, a beiskolázási körzet 

általános iskoláit folyamatosan informáltuk, tanulóikat pedig közvetlenül a közösségi 

oldalakon keresztül is megcéloztuk. Tanulóink a saját környezetükben segítették a 

beiskolázással kapcsolatos információk áramoltatását. Az intézményről, a szakmákról szóló 

prezentációt aktualizáltuk, a nyílt napra pálóczis logóval ellátott reklámanyagokat 

készítettünk, amit minden résztvevő ajándékcsomagként megkapott. Ezen tevékenységnek 

része volt az iskolai honlap teljes megújítása. Egy esztétikus, könnyen átlátható, 

felhasználóbarát, megjelenésében és színeiben is fiatalos oldalt hoztunk létre, amely segíti a 

szülők és a tanulók tájékozódását.  

A nyílt nap keretében leendő diákjaink és szüleik meglátogathatják iskolánk elméleti és 

gyakorlati óráit, betekintést nyerhetnek a gépműhelybe, tankonyhára, tanétterembe, a 

fűszerkertbe, a tanyán folyó állattenyésztési munkába. Olyan programokat szervezünk, 

amelyek révén az érdeklődők megismerhetik az intézményben folyó szakmai munkát, kedvet 

kaphatnak az oktatott szakmákhoz és megismerkedhetnek a tanítási órákon kívül szervezett 

programokkal. A nyílt napot évről-évre színesítette a Mezőgazdasági Eszköz- és 

Gépforgalmazók Országos Szövetsége (továbbiakban MEGFOSZ) tagjainak részvétele, akik 

nemcsak gépeket hoztak, hanem sok hasznos információval is segítették beiskolázási 

tevékenységünket. 
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A beiskolázás sikere érdekében együttműködési lehetőségeket kerestünk olyan cégekkel, 

amelyek alapvetően pozitívan tudják befolyásolni ezt a tevékenységünket, gyakorlati 

képzőhelyként szerepelhetnek, illetve végzett diákjainknak potenciális felvevő piaca lehet. 

Kiemelt feladatként kezeltük a munkaügyi központ által szervezett pályaválasztási 

kiállításokat és az általános iskolák direkt megkeresését. 

A hatékonyabb beiskolázási munka elősegítése érdekében felállítottuk az iskolai 

kommunikációs munkacsoportot, amely prioritásként kezeli a beiskolázási tevékenységet, 

az iskola megismertetését és népszerűsítését a különböző fórumokon. 

2020 augusztusában, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen „Szakmakóstoló hét” 

zajlott iskolánkban, ahol az édességkészítő szakma rejtelmeibe vezettük be az érdeklődő 

általános iskolásokat. 

Jelen tanévben a kialakult járványhelyzet miatt az internetes platformok kaptak nagyobb 

szerepet a beiskolázás során (facebook, a netes megjelenések, az internetes sajtó stb.). Ebben 

nagy segítségünkre volt a Centrum, kialakulóban van egy közös marketing stratégia, egységes 

megjelenés, reklámozás. A legjelentősebb a Facebook beiskolázási hirdetési kampány volt, 

amely mind az eredményeket, mind a megjelenést tekintve eredményesnek bizonyult.  

Az előző évek munkájára épülő, új elemeket is megjelenítő beiskolázásunk eredményesnek 

mondható, hiszen 2021-ben az előző évhez képest 40 %-kal több jelentkezési lap érkezett 

be. Bízom benne, hogy ez a felvett tanulók számában is jelentkezni fog. 

Gazdálkodás 

Ésszerű, hatékony és takarékos gazdálkodás, a pénzügyi stabilitás megőrzése, a saját bevétel 

növelése. Ezen elvek jellemezték intézményünk gazdálkodását az elmúlt években. 

A gazdasági helyzet és az intézményi költségvetési egyensúly megtartása miatt 

elkerülhetetlen volt az iskola gazdasági tevékenységének folyamatos nyomon követése. Az 

ésszerű takarékosság jegyében figyelemmel kísértem az egyes kiadások alakulását, 

rangsoroltam a feladatokat, hogy a megtervezett előirányzatok a megfelelő helyekre 

koncentrálódjanak. Feltártuk belső tartalékainkat, és takarékossági intézkedéseket hoztam 

annak érdekében, hogy feladatainkat maradéktalanul teljesíthessük. 

A legnagyobb megtakarítást a gázfogyasztás csökkentésével értük el. Az elméleti oktatást a 

főépület tantermeiben koncentráltuk, így az épületek egy részét nem kellett fűteni. A 

kollégiumban a nem használt hálószobákban a fűtést elzártuk, a vízfogyasztást a fürdési 

lehetőség időbeni korlátozásával csökkentettük. A gyakorlati képzéshez felhasznált anyagokat 

a legszükségesebbre korlátoztuk, a forrásokat a szintvizsgákra és a szakmai vizsgákra való 

felkészülésre koncentráltuk. 

Legfőbb törekvésem volt, hogy a saját bevételi előirányzatot maradéktalanul teljesítsük, 

illetve a lehetőségeinkhez képest növeljük. A többletbevétel realizálása minden évben 

sikerült. 

A gazdálkodással kapcsolatos terveimet megfelelően sikerült megvalósítani, 2015 óta 

minden pénzügyi kötelezettségünket időben sikerült teljesíteni. Intézményünknek lejárt 

tartozásai nem voltak, minden gazdasági évet megtakarítással zártunk, amely a következő 

év fejlesztéseinek, felújításainak forrása volt. 
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Külső kapcsolatrendszer erősítése 

Fontos területe egy intézmény életének a külső partnerek megkeresése és együttműködés 

kialakítása. 2015 előtt a vendéglátás területén vált hangsúlyossá a kapcsolatok kiépítése már 

csak a külső gyakorlóhelyek, a megkötött tanulószerződések miatt is. Az azt követő éveket a 

mezőgazdaság irányába való elmozdulás jellemezte. A leggyorsabb és „legtermészetesebb” 

kapcsolat a testvériskolákkal, az ASZIH tagjaival alakult ki. A szakmai kapcsolatok mellett 

kialakultak az együttműködés formális (szakmai kollégiumok) és informális (információ és 

segédanyag áramlás) rendszerei. Mezőgazdasági gépész tanulóink gyakorlati képzése során a 

régió szinte valamennyi gazdálkodójával, mezőgazdasági vállalkozójával kapcsolatba 

léptünk, sokukkal az összefüggő nyári gyakorlat teljesítésére együttműködési megállapodást 

is kötöttünk és közös szándékunk volt a hosszú távú, mindkét fél számára eredményes, a 

duális szakképzési rendszert erősítő együttműködés kialakítása. Sajnos 2017-től egyre 

csökken azon gazdálkodók száma, akik hajlandók bekapcsolódni a duális képzésbe és készek 

tanulószerződéssel foglalkoztatni diákjainkat.  

Tovább mélyült a nagyon jó kapcsolatunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával 

(továbbiakban NAK). Együttműködésünk az alábbi főbb területekre terjedt ki: a 

tanulószerződés szervezésével, az együttműködési megállapodások megkötésével kapcsolatos 

feladatok; a duális szakmai képzés gyakorlati képzőhelyeinek ellenőrzése; beiskolázási, 

pályaválasztási, pályaorientációs feladatok; a komplex szakmai vizsgákra történő felkészülés, 

vizsgaszervezés; a szintvizsgákra történő felkészülés, vizsgaszervezés; szakmai versenyek; 

továbbképzések, rendezvények, fórumok; az iskolarendszeren kívüli szakképzés, 

felnőttképzés. 

Felvettük a kapcsolatot a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos 

Szövetségével, valamint néhány környékbeli tagjával egy hosszú távú kapcsolat 

kialakításának reményében. Az együttműködés keretében a MEGFOSZ támogatta a 

beiskolázási tevékenységünket; új programokkal színesítette a nyílt napokat; támogatta a 

kiállítások, üzemek, gyárak, gazdaságok meglátogatását; szakmai továbbképzési programokat 

szervezett; rendezvényeivel igyekezett vonzóbbá tenni a mezőgazdasági gépész szakmát. Ezt 

a törekvésünket segítette a Minisztérium és a MEGFOSZ által megkötött együttműködési 

megállapodás. 

A szigetcsépi Agrárszakképző Központ – Tanüzem több lehetőséget nyújtott intézményünk 

tanulói számára, hogy az évközi és a nyári összefüggő gyakorlati képzésük részben ott 

valósuljon meg. A mezőgazdasági gépészeknek a szántóföldi növénytermesztés biztosította a 

talajművelés, a tápanyag-visszapótlás, a vetés-ültetés, a növényvédelem, a betakarítás, a 

szállítás és anyagmozgatás, valamint az öntözés gépeinek üzemeltetését, a beállítások és a 

karbantartások gyakorlását. A tanmenetek célirányos összeállítása lehetővé tette, hogy a 

tavaszi és az őszi munkák idején tömbösítve, üzemi termelési körülmények között végezzék 

gyakorlatukat. Mezőgazdasági gépszerelő tanulóink részt vettek a tanüzem erő- és 

munkagépeinek karbantartási és javítási munkáiban, valamint diagnosztikai vizsgálatokat is 

végeztek. Fontosnak tartom, hogy tanulóink bemutató jelleggel megismerjék a legmodernebb 

gépeket, amelyeket nem tudunk megvásárolni. Szigetcsépen számos alkalommal a nagy 

gépforgalmazó cégek bemutatói alkalmával erre is lehetőségük volt. 
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Pályázatok - a fejlesztésekhez szükséges többlet forrás biztosítása 

Minden lehetőséget megragadtunk, hogy az intézmény működtetéséhez, a felújításokhoz és a 

fejlesztésekhez többletforráshoz jussunk. Folyamatosan figyelemmel kísértük és 

igyekeztünk maximálisan kihasználni a kínálkozó pályázati lehetőségeket. 

Az elmúlt évek legjelentősebb pályázatai az alábbiak voltak, amelyek révén intézményünk 

költségvetése 172.439.302 forinttal gyarapodott: 

KEHOP 5.2.10. 85.213.063 Ft 

„Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” című konstrukció keretében 

megvalósuló, „A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

épületének energetikai korszerűsítése” című és „KEHOP-5.2.10-16-2017-00151” 

azonosítószámú projektje. 

2018-ban megvalósult, a műszaki átadás-átvételre júniusban került sor, a projekt fizikai 

befejezésének időpontja 2018. július 9. volt. Az Irányító Hatóság a projekt hatékony és 

szabályszerű megvalósulásának céljából 2018. október 11-én záró helyszíni ellenőrzést 

végzett. 

VEKOP-8.6.3-16 konzorciumi tagként az intézményi rész 11.178.140 Ft  

Az Operatív Program keretében a “A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című 

felhívás. Az elnyert támogatás összege 269. 405.478 Ft. 

A projekt kiemelt célja volt a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a 

szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az 

alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés 

eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való 

képessé tétel érdekében. A pályázati tevékenység 2020. október 31-én befejeződött. 

 

VEKOP-7.3.6-17  29.990.850 Ft 

Lépj egy fokkal feljebb! pályázati felhívás keretében a „Közösen a sikeres jövőért – 

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása a Pálóczi Horváth István 

Mezőgazdasági Szakközépiskolában” című pályázat. 

A projekt alapvető célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulóinkat segítsük a középiskola sikeres 

elvégzésében, egyéni fejlesztéssel esélyt teremtsünk számukra a sikeres szakmai vizsga 

letételére. A program futamideje 2,5 év, a szakmai megvalósítás 2019. március 1-én 

kezdődött és 2021. december 31-ig tart.  

Erasmus+mobilitás  28.187 euró 9.076.214 Ft (2019. januári árfolyam) 

2019-ben 15 mezőgazdasági gépész és gépszerelő tanuló és 2 szakmai tanár vett részt 

Olaszországban 3 hetes szakmai gyakorlaton. A diákok a 10. és 12. évfolyamból kerültek 

kiválasztásra, az utat kötelező szakmai gyakorlatukként ismertük el. A projekt ugyan ezen év 

őszén a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásával lezárult. 

Pilot program  24.545.000 Ft 

Konzorciumi tagként vettünk részt a „A Digitális kompetenciák növelése a középfokú 

mezőgazdasági szakképzésben, jó gyakorlatok bemutatása a vidéki gazdálkodás keretében” 

című projektben. A projekt célja a szakmai végzettséggel párhuzamosan a digitális 
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kompetenciák megerősítése, munkaerő-piacon elvárt, gyakorlatban alkalmazható digitális 

tudás és szaktudás biztosítása.  

A digitális kompetenciák fejlesztését segíti a fenntartó által biztosított STEYR 4085 Kompakt 

típusú traktor, amely a modern erőgépekkel kapcsolatos ismeretek mellett a precíziós 

gazdálkodás köré épülő digitális-technológiák ismertetését is lehetővé teszi. 

BGA - a külhoni magyar szakképzés támogatása  1.680.000 Ft 

A projekt célja volt a határon túli magyarsággal való szorosabb kapcsolat kialakítása, egymás 

jobb megismerése, a külhoni szakképzés segítése. Intézményünk a Nagykágyai 

Szakközépiskola 5 diákját fogadta 1 pedagógus kíséretében 1 hónap szakmai gyakorlaton 

2017. július 1. és augusztus 1 között. 

Határtalanul! 2018 4.800.000 Ft 

Erdélyi történelmi körutazás Székelyföldön és a Mezőség tájain. Diákjaink a magyar 

történelemhez kapcsolódó történelmi és kulturális épületegyütteseket, magyarlakta városokat 

tekinthettek meg egy körutazás keretében Erdélyben, amely által magyarságtudatuk erősödött. 

Határtalanul! 2019 5.956.035 Ft 

„Földrajzi különlegességek Erdélyben” 

Az eredeti tervek szerint 2020. április 20-án 40 diákunk indult volna egy 5 napos erdélyi 

körutazásra, májusban pedig 40 sepsiszentgyörgyi tanuló látogatott volna Magyarországra, 

illetve intézményünkbe. A körülményekre való tekintettel a pályázat megvalósítási időszaka 

2021. június 15-ig meghosszabodott. 

Ökoiskola pályázat 

Kisfaludy László helyettes államtitkár úr 2020. június 18-án kelt levelében tájékoztatta 

iskolánkat az Ökoiskola cím elnyeréséről az alábbiak szerint: 

Örömmel értesítem, hogy a 2020. évben benyújtott Ökoiskola cím pályázatukat az Ökoiskola 

Értékelő Bizottság támogatásra javasolta, és ezzel intézménye elnyerte az Ökoiskola címet, 

melynek használatára 2020. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig jogosultak. 

A Cím viselésével Hazánk, Magyarország és a Kárpát-medence természeti örökségének 

védelme, a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése melletti 

elköteleződésüket nyilvánítják ki. Az Ökoiskola cím elismerése annak a pedagógiai és 

intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképpen tanulóik számára természetessé 

válik az egészség- és környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti 

igény, továbbá a globális és lokális kihívások iránti nyitottság, valamint aktívan tudnak tenni 

a felismert problémák megoldásáért. Az iskolában megszerzett tudást és értékrendet a tanulók 

családjuk vagy tágabb környezetük felé is közvetíthetik. 

Felnőttképzés 

Az intézmény felnőttképzési tevékenysége2013-ban a nulláról indult, hiszen egyetlen képzési 

program sem volt. Az évek során összesen 25 szakma képzési programját dolgoztuk ki, és 

engedélyeztettük az NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságánál.  

A PMKH Oktatási Osztályán kérelmeztük a nyilvántartásba vett iskolarendszeren kívüli 

képzési programokra vonatkozó szakmai vizsga megszervezéséhez szükséges engedély 

kiadását. Ehhez kapcsolódóan elkészítettük, és a nevelőtestület elfogadta az intézmény 

felnőttképzési tevékenységére vonatkozó Szakmai Vizsgaszervezési és Lebonyolítási, 
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valamint az Ügyiratkezelési és Titoktartási Szabályzatát és azok mellékleteit. A PMKH által 

felkért szakértők a helyszíni szemlét lefolytatták, az intézményi szabályzatokat, a személyi és 

tárgyi feltételeket megvizsgálták, és az összegző jelentésüket a hivatalnak megküldték.  

A PMKH a képzésekre a vizsgaszervezési engedélyt megadta. 

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Pest Megyei Szervezetével 

együttműködve több 80 órás „zöldkönyves” növényvédelmi tanfolyamot indítottunk. 

Az autósiskola keretében a meglévő tanfolyamok mellé be tudtuk kapcsolni azokat, akik 

felnőttképzés keretében „T” kategóriás, mezőgazdasági vontatóra érvényes vezetői engedélyt 

kívántak szerezni. 

Két ízben bonyolítottunk le szakmai vizsgát külső szervezet számára. A ceglédi Török János 

Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola által indított aranykalászos gazda 

tanfolyam hallgatóinak szerveztük meg a komplex szakmai vizsgát. 

Konzorciumi tagként kapcsolódtunk a VP1-1.1.1-17 számú „Agrárgazdasági képzések és 

felkészítő tréningek” pályázati felhíváshoz. Tizenkét képzés ütemtervét és előzetes 

kalkulációját készítettük el a pályázathoz. Sajnos a konzorciumra vonatkozóan döntést nem 

hirdettek, így támogatott képzést nem tudtunk meghirdetni. 

A felnőttképzést folytató intézmények felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 14. 

§ (2) bekezdése szerinti külső értékelést intézményünk felnőttképzési szakértő bevonásával, 

a jogszabályban meghatározott időközönként elvégeztette. 

A felnőttképzési tevékenységünk bevételei az alábbiak szerint alakultak: 

2015 2016 2017 2018 2019 

5.967.200 Ft 6.035.000 Ft 5.040.000 Ft 4.580.000 Ft 6.515.000 Ft 

Összességében az öt év alatt intézményünknek a felnőttképzési tanfolyamokból 28.137.200 Ft 

bevétele volt. Ez a kiindulási helyzetet tekintve mindenképpen jónak mondható, főleg úgy, 

hogy támogatott képzéseket nem tudtunk indítani, a környezetünkben lévő nagy 

felnőttképzési cégek (pl. Mátrix, Tüske) pedig indíthattak. 

Tangazdaság fejlesztése 

Szintén kiemelt feladat volt a tangazdaság fejlesztése, a hatékony, gazdaságos működtetés 

feltételeinek megteremtése. Az előző években a tanistállóban az állattartás megszűnt, a 

kertészet, a fóliasátor anyagiak hiányában nem működött. 

A tanistálló a régi típusú szakközépiskola mezőgazdaság szakmacsoportjában tanuló diákok 

részére a különböző állatfajok (szarvasmarha, sertés, juh, tyúk, nyúl) bemutatására szolgált. 

Takarmányozásukra az általunk termelt szálastakarmányt és gabonát használtuk, így az éves 

tartás költsége nagymértékben csökkenthető volt. 

A régi rendszerű szakközépiskolai oktatás megszűnésével racionalizáltuk az állattartást, 

először sertés, később hízóbikák és juhok tartására álltunk át. Bevételünk az állatok 

értékesítéséből származott. 

A tangazdasághoz kapcsolódóan megállapodást kezdeményeztem a Növényi Diverzitás 

Központtal „A Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzését biztosító 

kert” létrehozásában való együttműködéséről. Az együttműködés fő célja az eltűnő, a Kárpát-

medencében régóta termesztett fajták, illetve tájfajták fennmaradása és újrahonosodása, illetve 

új változatok kialakulása. A megállapodás keretében a Növényi Diverzitás Központ vállalta a 
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növényanyag biztosítását, szakmai tanácsadást a fajták kiválasztásában, a terület 

előkészítésében és a növényanyag ültetésében, valamint a kihelyezett állomány 

nyilvántartásának vezetését. Intézményünk vállalta a telepítésre felajánlott terület 

előkészítését, a kijelölt területre átadott növényanyag folyamatos ápolását és gondozását, a 

kert fenntartását, a településen illetve a környéken élők számára – különös tekintettel az 

iskolás korosztályra – a fajták megőrzését és bemutatását. A közös munka a 840 m2 területen 

2015 tavaszán indult. 

A konyhakertben – elsősorban a Szakképzési HÍD osztály tanulóinak aktív 

közreműködésével – a kistermelői élelmiszerelőállítóknak különböző zöldségnövényeket 

termesztettünk, amelyeket a gyakorlat során a tanulók felhasználhattak. 

A tangazdasághoz két földterület tartozik, amelyek a mezőgazdasági gépész tanulóink 

gyakorlati képzését biztosítják. 

2019-ben Hegyeshalmi Johannával meghosszabbítottuk a 18,3 ha földterületre kötött 5 évre 

szóló haszonbérleti szerződést. A területen 15 hektáron gazdálkodunk, 3 ha pedig romboló 

területként szolgál. A másik 3 hektáros terület 3 részből áll. Kettőt az NFA-tól, a közöttük 

lévőt pedig Béres Mihály magánszemélytől béreljük. 

A termelés költségeit a területalapú támogatásból finanszírozzuk. 

Felújítási munkálatok 

Az intézmény épületei a tankonyha-tanétterem kivételével kívül-belül felújításra szorultak, 

szorulnak. Az elmúlt évtizedekben pénzhiány miatt jelentősebb munkálatokra nem került sor. 

2014-ben saját erőből, karbantartóink és a közfoglalkoztatottak segítségével elkezdtük a 

sokéves lemaradás pótlását. Az öt év alatt felújításra – a kollégium energetikai megújulását 

nem számítva – kb. 25 MFt-ot költöttünk. 

Az évek során az alábbi munkálatok elvégzésére került sor: 

Főépület 

Az elméleti épületben minden helyiség (tantermek, irodák, tanári) kifestésre került, a 

tantermekbe projektorokat és laptopokat telepítettünk. A régi dohányzó helyén tanári étkezőt 

alakítottunk ki. A kémény felújításra került, mert a felújított gázkazánok működtetéséhez nem 

felelt meg. 

Mezőgazdasági gyakorlat 

A munkálatok szociális helyiségek (tanári WC kialakítása, tanulói öltöző, zuhanyzó, WC), a 

mezőgazdasági gyakorlaton található terem és tanári irodájának régen esedékes felújításával 

kezdődtek. Később sor került egy épület tetőzetének cseréjére, a födém szigetelésére, mert a 

palaborítás már javíthatatlan volt, a műhelyek sok helyen beáztak. A másik épület kéményét 

kellett kb. 60 cm-en visszabontani, és újra rakni, mert a lehulló téglák összetörték a palát, és 

az erőgép műhely beázott. 

Két műhelyépület külső felújítására (vakolatjavítás, színezés) is sor került, az egyik 

tanműhelynél a nyílászárók cseréjét és a külső hőszigetelést is elvégeztük. Megtörtént a 

gyakorlaton lévő raktárépület tetőcseréje és külső vakolása, színezése. 

A tanműhelyek közül ötnek a belső festésére, illetve a természettudományi laboratórium 

felújítására, a megrepedt alapzat kijavítására volt eddig lehetőségünk. 
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Kollégium 

A kollégiumban az energetikai felújítást (lsd. pályázatok) követően elkezdtük a belső 

felújítást a hálók festésével és a szekrények részleges felújításával. Az első emeleten a hálók, 

a WC-k és a fürdők ajtajai lettek kijavítva és lefestve. A csőtörés miatti rekonstrukció 

keretében a zuhanytálcák cseréjét, a radiátorok festését, az automata légtelenítők cseréjét és 

egyéb karbantartási munkálatokat végeztünk, szépült a kollégium épülete, illetve újultak 

berendezései, tárgyi eszközei. Megtörtént a zuhanyblokkok burkolatjavítása, a konyhában a 

burkolatjavítás, mosogatószekrény cseréje is megvalósulhatott. A földszinti konditerem 

felújítása során lábazatcsere, mélyalapozás és festési munkálatok kivitelezése történt meg. Az 

első emeleti tanulók csiszolásán és festésén túl, az ott elhelyezett 60 db tanulói szék 

felújítására is sor került. A kiszolgáló helyiségek és lépcsőház rendbe tétele mellett 

biztonságtechnika fejlesztésre (riasztórendszer korszerűsítése), csatornatisztításra és kertészeti 

munkák kivitelezésére is volt lehetőségünk. 

Mivel 2019 március közepétől és 2020 novemberétől a kollégiumban nem volt tanuló és a 

takarítónőknek a munkája jelentősen lecsökkent kihasználtuk a lehetőséget a kollégium több 

helységének a kifestésére. 

Egyéb felújítások 

 A számítástechnika tanterem épületének külső színezése, az ajtók, ablakok festése. A porta 

helyiség nyílászáróinak cseréje. 

 A meg nem épült sportcsarnokhoz kapcsolódó állagmegőrzési munkálatok. Sor került az 

elektromos hálózat részbeni újjáépítésére, a mérő órák átforgatására. Ehhez szükség volt a 

részben lebontott tanműhely részbeni visszaépítésére, a mérő órák új helyének 

kialakítására. 

  Egy gazdasági és a régi porta épület külső felújítása (vakolat- és tetőjavítás, színezés). 

 A gazdasági épületben lévő szolgálati lakások víz- és szennyvíz rendszerének felújítása. 

 Egy 18x40 m-es aszfaltos sportpálya megépítése. 

 A tönkrement 200 fm belső betonút és a parkolók (kollégium, főépület) felújítása. 

 Az udvari lány WC teljes felújítása. 

 A belső területrendezés során több elöregedett fát ki kellett vágni, mert életveszélyessé 

váltak. Helyettük újakat ültettünk, és telepítettünk 200 tő rózsát is az intézmény udvarán. 

 A tanyán beruházásként sor került egy takarmánytároló szín megépítésére, így 

biztonságosan fedett helyen tárolhatjuk a megtermelt szálas takarmányt. 

 A ”Közép-magyarországi régió köznevelési és szakképzési intézményei számára a digitális 

oktatáshoz szükséges belső WIFI-hálózat biztosítása” projekt keretében megtörténtek a 

telepítési munkák. Az intézmény valamennyi épületében az oktatásra használt 

tantermekben, műhelyekben lehetővé vált az internet elérés. 

Eszközbeszerzés 

A 2019. évi legjelentősebb beszerzésünk egy új Belarus MTZ 820.4 típusú erőgép, amely 

mind a mezőgazdasági gépész tanulók szakmai képzését, mind a tangazdaságban folyó 

szántóföldi növénytermesztéssel kapcsolatos munkák elvégzését segíti. 

2020. évi beszerzésünk egy új Steyr 4085 Kompakt Hilo típusú mezőgazdasági vontató, 

amelyhez csatlakozott egy kéttengelyes pótkocsi is. Mindkettő a mezőgazdasági gépész 
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tanulók szakmai képzését, a T kategóriás vezetői engedély megszerzését és a tangazdaságban 

folyó szántóföldi növénytermesztéssel kapcsolatos munkák elvégzését segíti. 

Mezőgazdasági gépész életpálya – szakmai karrier lehetőség 

A mezőgazdasági gépészképzés még ma is gondokkal küzd. Kevés a szakember, aki a 

mezőgazdasági erő- és munkagépeket működtetni, karbantartani tudja. Intézményünkben a 

NAK-kal, a MEGFOSZ-szal, a gyakorlati képzőhelyekkel és a szigetcsépi Agrárszakképző 

Központtal együttműködve egy olyan mezőgépész életpálya modellt kínálunk, amely vonzó 

lehet a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára. Beiskolázási tevékenységünk részeként 

tudatosítjuk a tanulókban és a szülőkben, hogy az agrárium hosszútávon nyújtja számukra a 

biztos megélhetést és a szakmai karrier lehetőségét. Az intézmény a külső gyakorlati 

képzőhelyekkel együtt korszerű, minőségi szakmai képzést nyújtva a mezőgazdasági gépész 

és a mezőgazdasági gépjavító szakképzettség megszerzését biztosítja a hozzánk jelentkező 

tanulók számára.  

A minőségi képzés biztosításához szükséges, hogy tanulóink megismerjék azokat a 

legmodernebb gépeket is, amelyekkel a későbbiek során dolgozniuk kell. Ezt részben a külső 

gyakorlat során megtehetik, hiszen a gazdálkodók egy része rendelkezik ezekkel a gépekkel, 

másrészt Szigetcsépen a Claas, az Axiál és a többi gépforgalmazó megismertetheti azokat 

gépészeinkkel. A másik fontos terület a szakelméleti tanárok és a szakoktatók szakmai 

továbbképzése. Nekik is meg kell ismerkedniük az új gépekkel és technológiákkal, hogy azt 

tanítani tudják. A cégek a fentieken túl ösztöndíj programokkal, szponzorálással, nyílt 

napokon való részvétellel segíthetik a projekt sikerességét. 

Mezőgazdasági erő- és munkagépek műszaki vizsgáztatása 

A 2000-es években a vendéglátás-turisztika szakmacsoport tárgyi feltételeinek fejlesztése 

miatt háttérbe szorult a mezőgazdasági szakmacsoport eszközeinek fejlesztése, szinten tartása.  

Igazgatói megbízásom kezdetétől kiemelt figyelmet fordítottam az előző évek 

elmaradásának megszüntetésére. Az egyik fontos terület az erő- és munkagépek műszaki 

állapotának felújítása, azok műszaki vizsgáztatása. A szakoktató kollégák munkájának 

köszönhetően minden gépjármű, utánfutó és pótkocsi, valamint 11 erőgépünk rendelkezik 

érvényes műszaki vizsgával. 

3.2.  Az intézmény vezetésére vonatkozó elképzelések 

Partnerközpontú együttműködés 

A vezetői célkitűzéseket csak akkor szabad megfogalmazni, ha tudjuk, hogy közvetlen és 

közvetett partnereink mit várnak el az intézménytől. Alapelvem a partnerközpontú 

működés, a partnereinknek való megfelelés, úgy hogy értékrendünket megőrizzük. Meg kell 

határoznunk tehát, hogy a képzést igénybe vevő partnereink és a szereplők milyen elvárásokat 

támasztanak az intézmény iránt. 

A szülők részéről alapvető elvárás, hogy olyan versenyképes, általános és szakmai képzést 

nyújtson az intézmény, amellyel gyermekük érvényesülni tud a mindennapi életben, 

szakmájában és a továbbtanulásban. Elvárásuk továbbá, hogy az itt töltött idő ne csak 

tanulással teljen, hanem biztonságot, szabadidős tevékenység lehetőségét, közösségi 

beilleszkedést, másodlagos társadalmi szocializációt is adjon a diákoknak. 



 11 

A diákoknál a fentebbi szülői elvárások sokkal kevésbé játszanak szerepet. Számukra akkor 

jó egy iskola, ha napról napra örömmel lépnek be annak a kapuján, és mindez egyben 

büszkeséggel is tölti el őket. Akkor érzik jól magukat, ha a tanuláson túl egy befogadó 

közösséget is találnak. Szerencsére egyre inkább megfigyelhető, hogy az itt végzett diákok 

szülőként idehozzák gyermekeiket. 

A munkatársak szemszögéből természetes és érthető célkitűzés a biztos munkahely és a 

megfelelő megélhetés megteremtése. Ugyanakkor igazi teljesítményre csak akkor képes 

valaki, ha nem tehernek érezi a munkába járást, ha nem fogcsikorgatva letöltött munkaidőként 

éli meg az iskolai munkát, hanem – a diákokhoz hasonlóan – második otthonának tekinti az 

intézményt. Ehhez a megfelelő munkahelyi légkör biztosításán túl az elvégzett munka 

elismerése, elfogadó és támogató vezetői légkör, és a kollégákkal kialakított partnerségi 

munkakapcsolat szükséges. Tudom, hogy a bizalom, a motiváció és az elismerés mellett 

olykor nem maradhat el a figyelmeztetés, a felelősségre vonás, a szankcionálás. 

Intézményvezetőként ezt is felvállalom. 

A fenntartó szempontjából az a tökéletes intézmény, amelyik „anélkül is (jól) működik, hogy 

egyedi/különös figyelmet kellene rá fordítani”. Mindez nem nélkülözheti természetesen a napi 

kapcsolatot, a megfelelő információáramlást, és az eddigiekben is messzemenően 

megnyilvánuló segítő, fejlesztő szándékot a fenntartó részéről. Korrekt együttműködéssel 

szabályszerűen, eredményesen működő intézmény: ez eddig is így volt, és ennek a 

továbbiakban is így kell maradnia. 

Magának a Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumnak a szemszögéből nézve fontos az intézmény 

hírneve, megítélése, elfogadottsága a beiskolázási körzeten belül és kívül. Célkitűzésem, hogy 

a jelenlegit még szélesebb körű ismertség és elismertség váltsa fel. 

 

Az intézmény menedzselése 

A modern piacgazdaságban az iskola is szolgáltatóként jelenik meg, „termékeit” – a szakmai 

képzés területén kialakított portfólióját – el kell adnia a vevőnek (fenntartónak, oktatónak, 

tanulónak, szülőnek), a marketing módszereit és eszközeit is alkalmazva. 

Intézményvezetőként egyik fontos feladatom a termék eladása, az iskola menedzselése. 

Célom egy olyan intézmény működtetése, mely minden tekintetben megfelel a fenntartó és a 

partnerek elvárásainak, továbbá új értékek teremtése, az innováció, amely elképzelhetetlen a 

jól képzett kollégák hatékony munkája nélkül. Ezután is folyamatos, interaktív kapcsolatot 

tartok a közvetlen és a szélesebb társadalmi környezet szereplőivel, az intézmény valamennyi 

partnerével. A fenntartó Agrárminisztérium, a Közép-magyarországi Agrárszakképzési 

Centrum, a szülők és a tanulók mellett kiemelt partnereink: Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara, NAKVI, falugazdász hálózat, egyéni gazdák, gazdálkodó szervezetek, 

mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások, általános iskolák, Mezőgazdasági Eszköz- és 

Gépforgalmazók Országos Szövetsége, KLIK Monori Tankerület, Örkény Város 

Önkormányzata, szociális és kulturális szervezetek. Feladatom a partnerközpontú működés 

fenntartása, fejlesztése, igényeik folyamatos figyelemmel kísérése, erőforrásaink, 

lehetőségeink szerinti kielégítése. Ezt a bonyolult kapcsolatrendszert intézményvezetőként 

irányítanom és ellenőriznem kell. Partnereink (a fenntartó, ha szakmailag, pénzügyileg, 

erkölcsileg támogatja; a szülő, ha hozzánk íratja be gyermekét) bizalommal vannak az 
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intézmény iránt, feladatom ennek a bizalomnak, a Pálóczi imázsának az erősítése, ápolása. 

Tudatosan és az oktatói testülettel együtt alakítjuk az intézmény arculatát, azt a képet, 

azokat a benyomásokat és véleményeket, amelyek rólunk a szűkebb és tágabb 

környezetünkben megjelennek. Eredményeinket megismertetjük minden partnerünkkel, az 

iskolában folyó nevelő-oktató munka értékeit megjelenítjük feléjük.  

Gazdálkodás 

Az Agrárminisztérium az intézményi struktúrát átalakítva agrárszakképző intézményeit a 

költségek racionalizálása és a kapacitások optimális kihasználása érdekében 2020. július 1-től 

agrárszakképzési centrumokba szervezte.  

Ennek következtében a gazdasági, pénzügyi, kontrolling tevékenység, a létszámgazdálkodás 

is centrum szintre került. 

Gazdasági területen igazgatóként – a munkaköri leírás alapján – az alábbiak ellátása a 

feladatom: 

 a szabályzatokban ráruházott munkáltatói jogok, a bérgazdálkodást érintő döntések, 

utasítási és ellenőrzési jogot gyakorlása a szakképző intézmény alkalmazottai felett; 

 adatszolgáltatás a centrum beszámolójának, jelentésének és költségvetésének 

elkészítéséhez; 

 az intézményt érintő költségvetés tervezetének véleményezése; 

 a jogszabály, valamint a belső kötelezettségvállalási szabályzat szerinti kötelezettség 

vállalás. 

A felelősségi kör kiterjed: 

 az alapfeladatok ellátását szolgáló vagyon rendeltetésszerű használatára, a karbantartó, 

állagmegóvó, felújítási feladatok feltárására, azok végrehajtásának ellenőrzésére; 

 a gazdálkodás során a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek 

érvényesítésére; 

 a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt ellenőrzések elvégzésére. 

A 2021. évi költségvetés egyeztetésekor a Centrum képviselői által előterjesztett költségvetés 

az előző évekhez képest jelentős szigorítást tartalmaz. Annak érdekében, hogy az intézményi 

költségvetés tartható legyen, több terület működését át kell tekinteni és takarékossági 

intézkedéseket kell meghozni. 

A tartósan fennálló járványügyi helyzet miatt az idei évben a saját bevételek csökkenésével 

kell számolni. Legfőbb törekvésem, hogy a csökkenés mértékét minimalizáljuk.  

Visszaesés a két legnagyobb bevételt hozó területen várható: 

 A felnőttképzés keretében indított tanfolyamok bevételei. Az eddig kidolgozott képzési 

programok alapján tanfolyam már nem indítható. A nem hivatalos információk alapján 

várható, hogy a legnépszerűbb épület- és anyagmozgató gépkezelői képzések hatóságivá 

válnak, így kínálatunkból ezek kiesnek. Közép és hosszú távon meg kell találnunk azokat 

képzéseket, amelyeket a programkövetelmények alapján indítani tudunk. Rövidtávon 

bevételt a Mátrix-szal szakmai vizsgáztatásra megkötendő szerződés hozhat. 

 Jelenleg kollégiumi szálláshelyet nem tudunk értékesíteni, ez éves szinten 1-1,5 MFt 

kiesést jelent.  
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Megmaradnak az alábbi források: 

 államháztartáson belüli működési célú támogatások: egységes területalapú támogatás; 

Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj; a tanulószerződéses tanulók után járó adó 

visszatérítés. 

 A megművelt földterület működtetéséből származó bevétel, készletértékesítés. 

Fel kell készülnünk, hogy a jövőben az előző évekhez képest szűkebb költségvetési kerettel 

gazdálkodhatunk. Vezetőként kiemelt feladatom a folyamatok nyomon követése, a feladatok 

rangsorolása annak érdekében, hogy az intézmény szakképzési alapfeladatait el tudja látni. 

Az intézmény vezetése, vezetési struktúrájának működtetése 

A szakképzési törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet egyértelműen 

meghatározza azokat a területeket, amelyekért az intézmény vezetője felelős. Ezen feladatok 

ellátása biztosítja az intézmény szakszerű és törvényes működését. Ehhez kapcsolódóan a 

célok elérése érdekében az oktatói testülettel együtt terveket, stratégiákat készítünk, 

amelyeket a szakmai program, az éves munkatervek és a fejlesztési tervek tartalmaznak. 

Biztosítanom kell a tervek megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat, 

eszközöket, meg kell határoznom a szervezeti munkamegosztást a megfelelő szervezeti 

struktúra kialakításával. Az oktatói testület által végzett nevelő és oktató munkát irányítom, a 

célok és a tevékenységek összehangolása révén koordinálom, ellenőrzöm, és mind az egyéni 

teljesítményt, mind a megvalósult folyamatokat motiváló céllal értékelem. 

Az intézmény közvetlen vezetését az igazgató és az igazgatóhelyettes alkotja. A kibővített 

vezetőség tagjai a munkaközösség-vezetők, a Képzési Tanács elnöke és a DÖK elnökök. 

A középvezetői szint megerősítésre került. A munkaközösségeknek delegált feladatok 

(iskolai rendezvények, programok előkészítése, lebonyolítása; fegyelmezési és fegyelmi 

ügyek; a hátrányos tanulókkal való törődés) tovább bővültek (tehetséggondozó, felzárkóztató 

programok kidolgozása, működtetése; módszertani innováció, stb.). A munkaközösség-

vezetők feladat- és hatásköre megváltozott, nagyobb szerepük van a döntések előkészítésében, 

a végrehajtásban, az ellenőrzésben és az értékelésben egyaránt. 

Mindenképpen szükséges a hatékony kommunikációs csatornák működtetése az 

iskolavezetés – az iskolai és a kollégiumi oktatói testület, az iskolavezetés – a technikai 

dolgozók és az iskola – szülők viszonyrendszereiben. Ez biztosítja az információáramlást 

annak érdekében, hogy minden oktató és technikai alkalmazott, minden tanuló és szülő a 

számára szükséges információ birtokában legyen. 

A vertikális és a horizontális információáramlást és a hatékony kommunikációt az intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzata szerint biztosítom. A megfelelő információk a heti 

vezetői értekezletek, a havonta megtartott munkaközösségi és a rendszeres nevelőtestületi 

megbeszélések révén megfelelő időben eljutnak a szervezeti egységekhez és személyekhez. 

A fentebb vázoltak egyúttal azt is jelentik, hogy kiterjesztem a felelősség-megosztás 

rendszerét. Erre a vezetők számának csökkenése és a megnövekedett intézményi feladatok 

ellátása miatt is szükség van. Tartalmában mindez azt eredményezi, hogy az igazgatóhelyettes 

és a munkaközösségek vezetői nagyobb önállósággal, ugyanakkor – ebből adódóan – nagyobb 

felelősséggel is bírnak saját területükön.  
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Minőségi szakmai képzés biztosítása 

Pedagógiai munkánkat az a stratégiai cél motiválja, hogy a munkaerőpiac elvárásainak 

megfelelő minőségi képzés biztosításával a tanulók elhelyezkedési esélyeit javítsuk, a vevői 

(szülők, diákok) elégedettséget fenntartsuk, növeljük. Ennek érdekében a következő minőségi 

célokat kell elérni: 

 a szakmai képzés színvonalának javítását, 

 az egyéni tanulás támogatását, 

 az oktatók szakmai ismereteinek korszerűsítését, fejlesztését, 

 az informatikai ismeretek színvonalának emelését, 

 a szabadidő kulturált eltöltésének megszervezését, 

 a tanulási fegyelem javítását, 

 a diákszervezetek szerepének erősítését, 

 az egészséges életmódra nevelés, a környezeti kultúra fejlesztését. 

3.3.  Fejlesztési elképzelések 

„Általában az az ember jut a legmesszebb, aki hajlandó merni 

és csinálni. Egy óvatos soha nem jut messze a parttól.” 

(Dale Carnegie) 

3.3.1.  Általános célkitűzések 

A hagyományok ápolása 

Hiszem, hogy az iskola jövőjét csak a hagyományok ápolásával, a múlt értékeinek 

átörökítésével lehet eredményesen építeni. A hagyományok ápolása biztosítja a 

folytonosságot, erősíti az összetartozást. Fontosnak tartom, hogy tanítványaink tisztában 

legyenek nemzeti múltunkkal, jelenünkkel, ismerjék a nemzeti kultúra tradicionális 

értékeit. A közösségfejlesztést, az összetartozás érzésének növelését szolgálják a nemzeti 

ünnepeinkről történő iskolai szintű megemlékezések, a színvonalas műsorok; a szalagavató és 

a ballagás örömteli élménye; a Pálóczi-napok és a diáknap felszabadult vidámsága. 

Iskolánk alapítójára emlékezünk a Pálóczi-napok rendezvénysorozattal.  

Az intézmény több mint 90 éve képviseli azt a szellemiséget, amelyet Pálóczi Horváth István 

az alapításkor, a Vitézi Rendnek tett felajánlásakor megfogalmazott: a magyar gazdák 

gyermekeinek mezőgazdasági képzését, érdekeik érvényesítését, keresztény hitben való 

hazafias nevelésüket. Ez a cél ma is valós lehet, a magas színvonalú oktatás erkölcsi erőt 

meríthet a múlt dicsőséges korszakából, a régi erényeiből. 

Beiskolázás 

A beiskolázás az intézmény kiemelkedően fontos tevékenysége, hiszen sikeressége, vagy 

sikertelensége alapvetően meghatározza minden további tevékenységünket. A tanulólétszám 

csökkenése a profiltisztítás miatt elkerülhetetlen volt, mértékének minimalizálása jelentette a 

legnagyobb kihívást mindannyiunk számára. Beiskolázási tevékenységünk – mint ahogy azt 

a fentiekben ismertettem – megújult, de az elkövetkező években még tovább kell 

fejlesztenünk.  

Elképzeléseim ezen a területen a következők: 

 Középtávú, 2-3 évre szóló stratégiai tervet dolgozunk ki, amely a beiskolázási 

tevékenységünk alapját képezi. 
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 Beépítjük a Centrum által nyújtott támogatást, annak jelentőségét és lehetőségét, hogy a 

KMASZC tagja vagyunk. 

 Átvesszük más társintézmények újszerű kezdeményezéseit, amelyek hatékonyabbá 

teszik beiskolázási tevékenységünket. 

 Az általános iskolákkal és a NAK-kal együttműködve erősítjük pályaorientációs 

tevékenységünket. Az ágazatokon belüli pályaorientáció segít a megfelelő 

szakmaválasztásban, így csökkenthető a lemorzsolódás, a tanulók motiváltsága, 

szakmaszeretete, elhivatottsága pedig nő. A pályaelhagyás, a lemorzsolódás csökkenésével 

tervezhetőbbé válik a képzés, egyszerűsödik a szervezése, valamint hatékonyabb 

gazdálkodás valósítható meg. 

A stratégiai terv alapján készítjük el az éves beiskolázási programot, amely tartalmaz min-

den olyan tevékenységet a határidők és a felelősök megjelölésével, amit az adott tanévben el 

kell végeznünk. Ezek a tevékenységek a munkaközösségek munkaterveiben is megjelennek. 

A kommunikációs munkacsoport prioritásként kezeli a beiskolázási tevékenységet, az iskola 

megismertetését és népszerűsítését a különböző fórumokon. Ez nem csupán a közvetlen 

megkeresést jelenti, de az olyan indirekt eszközök fejlesztését is, mint például a színvonalas 

honlap működtetése, az intézmény épületeinek állagmegóvása, esztétikai és tartalmi 

megújulás. Természetesen az intézményről alkotott kép leginkább az intézmény dolgozói által 

körvonalazódik, tehát hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy valamennyi munkatársunk 

pozitívan és egységesen nyilvánuljon meg az iskolánkról intézményen kívül is. A 

leghitelesebb információforrások ugyanis a kívülállók számára az iskola dolgozói, valamint a 

nálunk tanuló diákok és szüleik tényleges tapasztalatai. 

Marketing és PR tevékenység 

Tovább javítjuk az iskolai propagandát és iskolai marketing tevékenységünket. Az egységes 

arculat kialakításához, fenntartásához a KMASZC-tól az iránymutatást, a szakmai segítséget 

megkapjuk, így az általunk készített kommunikációs és kreatív anyagok formailag és 

tartalmilag egységesen jelenhetnek meg. 

Ennek eszközei:  

 rendszeres megjelenés a helyi és regionális szintű írott és képi sajtóban, pozitív 

üzenetekkel „bombázzuk” partnereinket; 

 az intézményi honlap és facebook oldal tartalmának folyamatos frissítése, minden 

intézményi, az iskola és a kollégium életéről szóló információ azonnali megjelentetése; 

 olyan korszerű PR anyagok, digitális, interaktív tájékoztatók készítése az intézményről, 

amelyek a digitális kor gyermekének az ingerküszöbét is átlépik; 

 a régió sikeres cégeinek és vállalkozásainak bevonása az iskolai programokba. 

Az eddigi hagyományos, de hatékony eszközök és módszerek alkalmazása mellett a hangsúly 

egyre inkább eltolódik a Direct Marketing, a célcsoportot közvetlenül elérő közösségi 

médiában való megjelenés felé. 

Elsősorban a Facebookon való állandó jelenlét, hirdetési kampányok lebonyolítása vezethet 

eredményre. Jelenleg ez a megfelelő célcsoportot elérő, hatékony külső kommunikációt 

biztosító csatorna. A megjelenő rövid terjedelmű anyagok akkor érik el az általunk elvárt 

eredményt, ha a felhasználók az élvezhető tartalmak, az információk révén hasznos tudáshoz 

jutnak, és motiváltak lesznek, hogy ismét visszatérjenek az oldalra. 
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A közeljövőben elindítjuk és működtetjük az intézmény Instagram csatornáját, amely a 

Youtube-bal együtt kiegészíti, színesíti facebookos megjelenésünket. 

HR tevékenység 

Az intézmény életében bekövetkező változások a személyzeti munkával szemben is komoly 

követelményeket támasztanak. A vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos képzés 

kifutása miatt csökkent a pedagógus létszám is, ami kisebb részt a közismereti, nagyobb részt 

a vendéglátós szakmai tanárokat és szakoktatókat érintette. Az élelmiszeripari képzések 

beindításával a személyi feltételeket is meg kellett teremteni, ami három főállású kolléga 

alkalmazása mellett óraadók bevonását is szükségessé tette. 

A humán erőforrás fejlesztésének az intézményi célok megvalósítására kell irányulnia, 

összhangban az oktatók egyéni elképzeléseivel. A szakképzési rendszer átalakítása érintette a 

szakképzésben résztvevők előmenetelére, továbbképzésére vonatkozó szabályozást is. A 

szakképzési törvény határozza meg az oktatók továbbképzési kötelezettségeit. A 

továbbképzésnek a foglalkozások megtartásához, az intézmény szakmai tevékenységének 

ellátásához kell kapcsolódnia. Az új rendszerű továbbképzésben eddig hárman vettek részt, és 

jeleztük újabb három kolléga részvételi szándékát az NSZFH 2021-re meghirdetett képzésére. 

A nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése 

Intézményünk az elmúlt évtizedekben jó színvonalú nevelő-oktató munkát végzett, amit az 

érettségi és szakmai vizsgát tett tanulóink teljesítményei is alátámasztanak. Ugyanakkor, 

különösen a jelenlegi társadalmi, szociális folyamatokat nézve, fontos a tanulmányi munka 

színvonalának további emelése, amely önmagában is rendkívül összetett, folyamatos 

erőfeszítést igénylő, de semmiképpen sem kampányszerű feladat. Ennek érdekében a helyi 

Szakmai Programban elfogadott pedagógiai értékelésünket kell egységesen alkalmaznunk, 

célom továbbra is a nevelő-oktató munka hatékonyságának és eredményességének növelése, 

pl. a lemorzsolódás, a hátrányos helyzet csökkentésével, az esélyegyenlőség biztosításával, a 

tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyszerre történő működtetésével. 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

A tehetség a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által 

kibontakoztatott képesség. Ahhoz, hogy az iskolai nevelés és oktatás általunk meghatározott 

céljait felkészültségünk és legjobb tudásunk szerint megvalósíthassuk, fokozott figyelmet kell 

fordítanunk a tanulóközösségeken belül az "egyénre", a különböző képességű és érdeklődésű 

tanulókra. Szükséges a tehetséges diákok kiemelése, célzott foglalkoztatása, versenyeztetési 

tervének elkészítése. 

Minden diák igényli a törődést és azt, hogy a saját rejtett képességeit felszínre hozzuk, ehhez 

megfelelő segítséget adjunk, irányítsuk érdeklődési körének megfelelően, fejlesszük a már 

meglévő képességeit.  

A tehetséggondozás legfontosabb céljai:  

 általános képességfejlesztés,  

 műveltségi szint fejlesztése,  

 kreativitás fejlesztése,  

 vállalkozási készségek fejlesztése,  

 manuális készségek fejlesztése,  
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 alapfokú technikai műveltség fejlesztése,  

 idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése. 

Annak érdekében, hogy a vázolt célokat elérjük, kiemelten fontos feladatunk a diákok 

személyiségközpontú megközelítése, az önismeret, önértékelés, kreativitás, memória 

fejlesztése, a munkaerőpiac figyelemmel kísérése, felkészítés a munkahelyi beilleszkedésre. 

A lemorzsolódás csökkentése 

A mai iskoláknak, így iskolánknak is egyik legjelentősebb feladata a beilleszkedés, az 

elfogadás hatékony segítése, mivel a tanköteles gyermekek jelentős része beilleszkedési 

zavarokkal, magatartási rendellenességekkel küzd, vagy különböző fogyatékosságokban 

szenved. Ezek gyökere elsősorban a szociális hátrányokban kereshető. Az ebből adódó 

személyiségi problémák felismerése, illetve az eltérő iskolai közegekből érkező tanulók 

felkészültségi szintjének felmérése és megismerése a felzárkóztatás alapja. Ezért legfontosabb 

feladatunk a tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatása, a hozott ismeretek és 

készségek, valamint az ezekkel szorosan összefüggő szocializációs, viselkedésbeli és 

mentálhigiéniés szintekben megnyilvánuló különbségek csökkentése. A tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók esetében – melynek megállapítását szakértői és rehabilitációs 

bizottság végzi – különösen fontos, hogy a pedagógus adjon útbaigazítást a tananyag 

hatékony elsajátításának módszereiről, technikáiról, akár egyénre szabott utak kidolgozása 

formájában. A felzárkóztatás konkrét esetei, amelyeket a mindennapi munkánk során 

alkalmazunk:  

 a hátrányos helyzetű tanulókkal való fokozottabb személyes törődés, önbizalmuk erősítése, 

a lemaradás okainak feltárása; 

 a kötelező tanórák keretében differenciált foglalkozásokon egyénre szabott, külön 

feladatok adása, több gyakorló vagy ismétlő feladat megoldása; 

 a tanulás tanítása, kitartásra ösztönzés; 

 az iskolai kudarcok miatti hiányzás kiszűrése, a megfelelő életrend kialakítása; 

 a tanórán kívüli időben felzárkóztató, szintre hozó foglalkozások, egyéni korrepetálás, 

konzultációk. 

Az elmúlt tanévtől egy fejlesztőpedagógus kolléga segíti tanulóinkat. A foglalkozások során 

lehetőség nyílik a differenciált fejlesztésre, amely többek között a lemorzsolódás csökkentését 

is elősegíti. A munkaközösségek pedig már a tanév elején megfogalmazzák munkaterveikben 

a lemorzsolódás csökkentését célzó terveiket. 

Hátrányos helyzetű tanulóink esélyegyenlőségének megteremtését, lemorzsolódásuk 

csökkentését segíti a VEKOP-os pályázatunk. 

Fejlesztőpedagógiai munka 

Az iskola tanulóösszetétele megváltozott. Egyre több diákunk rendelkezik valamilyen tanulási 

nehézséggel, és sajátos nevelési igényük megköveteli, hogy differenciált együttnevelésük 

mellett biztosítsuk számukra az egyéni tanulás, fejlődés lehetőségét. Ennek érdekében 

fejlesztőpedagógus segíti tanulóink fejlesztését. Természetesen a fejlesztéseket továbbra is 

igyekeztünk beépíteni a tanórákba is. Az oktatók a tanulókat képességeik szerint is 

differenciálják a tanórák keretein belül, illetve a digitális oktatás során is kapnak személyre 

szóló feladatokat. Tekintetbe vesszük a sajátos nevelési igényeket az óraszervezések és az 

online megvalósuló oktatás, foglalkozások során. Jelenleg a matematika és anyanyelv 
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területén, elsősorban a kompetenciák fejlesztése érdekében, tudunk további tanórán kívüli 

foglalkozásokat biztosítani. Ezek a kompetenciamérésre történő eredményesebb felkészülés 

segítése mellett olyan módszerek alkalmazását teszik lehetővé a szaktanárok számára, 

amelyek alkalmazása a tanórák keretein belül nem lenne megvalósítható. 

Digitális kompetenciák fejlesztése 

A precíziós gazdálkodás gyors terjedése a mezőgazdaságban megkívánja, hogy tanulóink 

megismerjék azokat a korszerű műszaki, informatikai és termesztéstechnológiai 

alkalmazásokat, amelyek hatékonyabbá teszik a szántóföldi növénytermesztést és a 

mezőgazdasági gépüzemszervezést. Olyan szakembereket kell képeznünk, akik megfelelő 

kompetenciákkal rendelkeznek a precíziós gazdálkodásra alkalmas erőépek felkészítése, az 

irányító rendszerek kezelése, az üzemeltetés és karbantartás területén egyaránt. Ennek 

érdekében tananyagot dolgoztunk ki (hagyományos és digitális oktatási formában) a digitális 

kompetenciák elsajátítására, a precíziós gazdálkodáshoz szükséges ismeretek elsajátítására. 

A képzési program ismeretanyagát a mezőgazdasági gépészek kerettanterve kis részben 

tartalmazza, a nagyobb részt be kell építenünk a mezőgazdasági erőgépek tantárgy elméleti és 

gyakorlati oktatás tananyagába. 

Ágazati Képzőközpont – mezőgazdasági gépész 

A Centrumnak 2021 szeptemberéig – infrastruktúrájára és eszközeire építve – a vállalati 

kapcsolatainak erősítésére, az intézmények hatékony és gazdaságos fenntartására, az 

infrastruktúrájának fejlesztésére szolgáló Ágazati Képzőközpontokat kell alakítani. 

A szakképzési törvény alapján (81.§) ágazati képzőközpontként (ÁKK) működhet olyan, több 

KKV és gazdálkodó szervezet által a duális képzőhelyi követelményeknek való együttes 

megfelelés érdekében történő együttműködés céljából létrehozott nonprofit gazdasági 

társaság, amelynek tagja lehet a szakképzési centrum is. Feladata szakirányú oktatás 

szervezése, megvalósítása, a duális képzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása 

(szakképzési munkaszerződés, elszámolás). A szakirányú oktatáshoz szükséges eszközöket és 

felszereléseket az ágazati képzőközpontban résztvevő szervezetek közösen biztosítják. 

Elképzelésem szerint iskolánk a mezőgazdaság és erdészet ágazatban, a mezőgazdasági 

gépész szakma képzésére létrehozott képzőközponthoz kapcsolódna. 

Az ágazatai képzőközpontban való működés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi 

feltételek intézményünkben adottak. Az oktatók végzettsége és tapasztalata garancia a 

minőségi munka elvégzésére és a folyamatos fejlesztésre. A gyakorlati oktatáshoz szükséges 

oktatóterek, tantermek, szakmai laborok a gyakorlati oktatást támogató eszközök 

elhelyezéséhez rendelkezésre állnak. Az infrastruktúra részbeni fejlesztése szükséges. 

Tanműhelyink közül az utóbbi években ötöt újítottunk fel, négynek a belső festése és egy 

épület tetőcseréje még hátra van. 

Kollégium 

A kollégiumban alapvető feladatunknak tekintem a szociális ellátáson túl a kollégista 

diákok személyiségének fejlesztését. Miközben otthont adunk, felvállaljuk a családot 

helyettesítő szerepeket, elősegítjük a felnőtt életre való felkészülést, igyekszünk hozzájárulni 

az iskolázottsági és kulturális különbségek enyhítéséhez, eleget téve a gyerekek, a szülők, az 

iskola és a társadalom elvárásainak. A kollégium közösségi életének alakítói és ezzel a 

kötődés erős szálai a hagyományok, amelyeket a diákok és a nevelők együtt alakítottak ki az 
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évek során. Az épület felújított belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok 

megvalósíthatóságát, a kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános 

kritériumainak. Megteremti a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, a kulturális, sport és 

egyéb szabadidős tevékenységek feltételeit. Gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az 

egyéni visszavonulás lehetőségéről. 

Mindent meg kell tennünk a kollégista tanulók létszámának növelésére, hiszen az egy kis 

létszámú tanulócsoporttal való működés hosszabb távon nem tartható. 2021-ben 37 település 

általános iskolájából érkezett jelentkezési lap. Megjelentek olyan távolabbi helyek is (pl. 

Sülysáp, Nagykőrös, Abony) ahonnan a bejárás nem megoldható, ezért a reményeink szerint 

az iskolánkba kerülő tanuló kollégiumi ellátást is igénybe vesz. 

Felajánljuk a hátrányos helyzetű, rossz szociális körülmények között élő tanulók szüleinek 

gyermekük kollégiumi elhelyezését, valamint a tanulószoba igénybevételét, ami óraszám és 

létszámnövekedést jelentene.  

Továbbra is figyelemmel kísérjük a különböző szervezetek kollégiumokra kiírt pályázatait, 

mert tárgyi fejlesztésre, szabadidős programok szervezésére (kirándulás, színház- és 

uszodalátogatás, stb.) más anyagi forrás nem várható. 

Több tájékoztatással és reklámmal, tudatosabb szervezéssel növeljük a kollégiumi szálláshely 

értékesítését, ezzel a saját bevételünket is növelni tudjuk. 

 

3.3.2.  Rövid távú célok 

IKT eszközök korszerűsítése 

Az oktatáshoz szükséges informatikai eszközök beszerzése 

Az intézményben folyó oktató-nevelő munka alapvető feltétele, hogy az oktatók és a tanulók 

feladataik elvégzéséhez internet eléréssel és korszerű IKT eszközökkel rendelkezzenek. Az ez 

irányú fejlesztések biztosítják számukra a megfelelő felkészülést és a hatékonyabb tantárgyi 

oktatást, a korszerű nevelési-oktatási módszerek alkalmazását. 

Az informatika termek számítógépeinek korszerűsítése 

A mezőgazdaságban végbemenő modernizáció, az erő- és munkagépeken megjelenő 

számítógépek, a precíziós gazdálkodás megköveteli, hogy mezőgazdasági gépész tanulóink 

ismerjék azok működését, használni tudják mindennapi munkájuk során. Ehhez megfelelő 

szintű elméleti és gyakorlati ismeretekre van szükségük, amely megszerzéséhez korszerű IKT 

eszközökre van szükség. Számítógép parkunk folyamatosan öregszik, nem felel meg korunk 

igényeinek. 

A 21. századi szakképző intézmények program keretében jeleztük a fenntartó felé 

fejlesztési igényünket, amelynek megvalósulása lehetővé tenné mind az informatika terem 

számítógépeinek cseréjét, mind az intézmény oktatóinak korszerű eszközökkel való ellátását. 

Felnőttképzés 

A megújult felnőttképzési rendszer szerinti szakmai képzések 2020. szeptember 1-jétől 

indíthatók. A központilag vagy a felnőttképző intézmény által kidolgozott, és a szakképzésért 

felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmények határozzák meg a 

tananyagot és a vizsgakövetelményeket, melyek elsajátítását a képzés végén tanúsítvány 

bizonyítja. A tanúsítvány megszerzése után akkreditált vizsgaközpontban teljesíthető a 

képesítő vizsga, amely államileg elismert szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt ad. 
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Az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján területi bontásban teszik közzé a már 

nyilvántartásba vett programkövetelményeket. Intézményünk profiljához kapcsolódóan 

jelenleg két szakma (mezőgazdasági gépjavító, méhész) követelménye került kidolgozásra. 

A KMASZC felnőttképzési tevékenységébe bekapcsolódva kell kialakítanunk az új képzési 

struktúránkat, azon képzések körét, amelyet szakmai képzés keretében folytathatunk. 

Szakmai vizsgáztatásra szóló együttműködési megállapodás megkötésére irányuló közös 

kezdeményezés van a KMASZC felé a Mátrix-Oktatási Kft.-vel. A megállapodás célja, hogy 

kölcsönösen segítsük egymást az iskola szakmai vizsgáinak lebonyolítása során és a képzőnél 

végzett tanulók vizsgáztatása kapcsán. Ennek keretében együttműködünk, a képzőnél a 

Mezőgazdaság és erdészet ágazatban részszakmára irányuló képzésben részt vett tanulók 

vizsgáztatásában. Az iskola megszervezi a végzett tanulók szakmai vizsgáját, a képző 

biztosítja a vizsgáztatáshoz szükséges feltételeket. 

Amennyiben sikerül a Centrum és a képző között megkötni a megállapodást, az már 

rövidtávon is bevételt jelent intézményünknek. 

Alapítvány 

Magánszemélyek alapították a Pálóczi Horváth István Alapítványt, amelynek célja a 

hátrányos helyzetű, a tanulmányi versenyeken jó eredményt elért tanulók, a pályázatokon 

sikeresen résztvevő, az intézményi célok megvalósításáért aktívan dolgozó pedagógusok 

támogatása, jutalmazása, valamint a szabadidős tevékenységek, programok szervezésének 

finanszírozása. A kiemelkedő munkát végző tanulók és pedagógusok Pálóczi-emlékéremmel 

jutalmazhatók. Az alapítvány megkapta a közhasznú jogállást is, így fogadhatja a 

jövedelemadó 1 %-ából felajánlott támogatást. Az alapítókkal és a kuratórium tagjaival 

közösen megvizsgáljuk a hatékonyabb működés lehetőségeit. Megítélésem szerint jóval több 

lehetőséget kínál, mint amennyivel jelenleg élünk. Különösen azért fontos mindez, mert a 

diákok számára nyújtható központi támogatási lehetőségek (pl. iskolai ösztöndíj, 

jutalomkönyvek, szociális segély, stb.) folyamatosan szűkülnek. 

3.3.3.  Középtávú célok 

A mezőgazdaság szakmai elmélet és gyakorlat eszközparkjának fejlesztése 

A kifutó rendszerű mezőgazdasági szakmacsoportos szakmáink oktatásához szükséges, az 

SZVK-ban szereplő eszközök alapjában véve rendelkezésre állnak. A mezőgazdasági 

gépészek gyakorlati képzését 11 működőképes, műszaki engedéllyel rendelkező erőgép és a 

munkagép park biztosítja. 

A digitális kompetenciák fejlesztését segíti a fenntartó által biztosított STEYR 4085 Kompakt 

típusú traktor, amely a modern erőgépekkel kapcsolatos ismeretek mellett a precíziós 

gazdálkodás köré épülő digitális-technológiák ismertetését is lehetővé teszi a 

 a beépített Steyr S-TECH 700 típusú érintőképernyős ISOBUS kompatibilis vezérlő 

monitorral,  

 a legmodernebb automata kormányzási rendszerrel, 

 GPS technológiával.  

A felmenő rendszerben bevezetett 4 0810 17 07 Mezőgazdasági gépész szakma Képzési és 

Kimeneti Követelménye a szakmai oktatás megszervezéséhez új eszközöket ír elő mind az 
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ágazati alap, mind a szakirányú oktatásra. Ez alapján a fejlesztés során az alábbi eszközök 

beszerzése válik szükségessé: 

Eszközök az ágazati alapoktatásra:  

 interaktív tábla,  

 meteorológiai mérőeszközök,  

 digitális kamerával felszerelt drón, 

 hagyományos és digitális távmérő eszközök.  

Eszközök a szakirányú oktatásra:  

 precíziós gépek üzemeltetésére alkalmas RTK hálózat,  

 precíziós eszközökkel szerelt munkagépek.  

Az élelmiszeripar szakmai gyakorlat eszközparkjának fejlesztése 

A Kistermelői élelmiszer-előállító szakképesítés oktatásához szükséges eszközök beszerzése 

az alábbi területeken: 

 sütőipari termékelőállítás gépei, eszközei, 

 cukrász-, édesipari termékelőállítás gépei, eszközei, 

 erjedésipari termékelőállítás gépei, eszközei. 

Az Édességkészítő képzéshez az alábbi területeken szükséges eszközbeszerzés: 

 cukorka gyártásához szükséges eszközök, 

 csokoládétermék gyártáshoz szükséges eszközök, 

 édesipari tartós sütemény gyártásához szükséges eszközök. 

A beszerzés forrása – az esetleges pályázati lehetőségek mellett – a tanulószerződéses tanulók után 

járó szakképzési hozzájárulás maradvány összege, amely kizárólag eszközfejlesztésre fordítható. 

A szakmaszerkezeti struktúra bővítése 

A fenntartó által létrehozott agrárszakképzési centrumok kialakításának egyik fontos 

szempontja volt, hogy az egy centrumba szervezett iskolák ne legyenek egymás konkurensei 

sem beiskolázási, sem termelési, gazdálkodási tevékenységükben. 

Az új szakmajegyzék a mezőgazdaság és erdészet ágazatban oktatható képzések körét 

jelentősen leszűkítette a szakképző iskolai képzésben. 

A fentiek miatt intézményünkben a szakmaszerkezeti struktúra bővítésére nagyon kevés 

lehetőség van, hiszen a centrum 11 iskolája a teljes képzési palettát lefedi, és bővítésre csak 

egy társiskola hátrányára kerülhetne sor. Szakképző iskolai szinten akkor lenne lehetőség új 

képzés bevezetésére, ha a ceglédi iskolában (amelyet a református egyház átvett) megszűnne a 

gazdaképzés, és ezt a feladatot Pest megye déli részén intézményünk venné át. 

Egy másik lehetőség – ami több iskolában megvalósult – a mezőgazdasági gépészképzéshez 

kapcsolódhat, technikumban a mezőgazdasági gépésztechnikus képzés bevezetése. Ennek 

megvalósulását nehezíti, hogy iskolánk a régi típusú szakközépiskolai, majd az ezt követő 

szakgimnáziumi képzésben közel tíz éve nem indított képzést, legfőképpen azért mert a 

fenntartótól nem kaptunk keretszámot (másrészt előtte is teljes osztályt csak másik 

szakmacsoporttal kiegészítve tudtunk indítani). A képzés beindítása nagyon nehéz feladat 

lenne, egyrészt mert régiónk iskolákkal „túltelített”, másrész mert – ezt más iskolák példája is 

bizonyítja – ennyi idő alatt a szülők a képzést „elfelejtik” és nagyon nehézzé válik a 

beiskolázás. 
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A harmadik lehetőség, ha a régi képzéseink közül a szakács szakmára újra beiskolázhatnánk. 

Erre – meglátásom szerint – csak akkor kerülhetne sor, ha a képzés átkerülne az 

agrárképzések közé. 

Az élelmiszeripar ágazatban a meglévők mellett új képzések bevezetésére nem látok reális 

lehetőséget. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a képzési struktúra bővítésére kicsi az esély. 

Feladatunk az, hogy a jelenleg folyó három szakképző iskolai képzésünket megerősítsük, és 

a lehető legtöbb tanulót hozzuk be az iskolába. 

3.3.4.  Hosszú távú célok 

Felújítás a kollégiumban 

A kollégiumi hálószobák ágyai az 1990-es átadás óta nem voltak felújítva. Cseréjükre 

szükség van, legalább azokban a helyiségekben, amelyeket kollégistáink használnak. A 

forrást pályázatokból és saját bevételeinkből, elsősorban a kollégiumi szállás értékesítése 

réven teremtjük meg. 

Korszerűsítés a főépületben 

Az Új Széchenyi Tervben meghirdetendő Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 

lehetőséget nyújt az energiahatékonyság növelésére, megújuló energiaforrások alkalmazására 

vonatkozó tevékenységekre, az állami tulajdonban lévő épületek energiahatékonysági 

korszerűsítésére, az oktatási intézmények épületei hőtechnikai adottságainak javítására.  

A pályázaton való sikeres részvétel esetén sor kerülhet az elméleti épület gazdaságtalanul 

működő fűtési rendszerének korszerűsítésére, a nyílászárók cseréjére, az épület 

hőszigetelésére (ehhez fenntartói szándékra van szükség).  

Tornaterem építése 

Mint ahogy a helyzetelemzésben jeleztem intézményünk nem rendelkezik saját 

tornateremmel, ugyanis a 2013-ban elkezdett sportcsarnok építése nem folytatódott, így a 

testnevelés órák egy részét továbbra is a helyi általános iskola tornatermében, jó idő esetén az 

intézmény udvarán vagy a helyi sportpályán tartjuk. A KLIK Monori Tankerületi Központtal 

határozatlan idejű megállapodást kötöttünk az általános iskola tornatermének bérlésére. Ez 

rövid és középtávon megfelelő megoldást jelent, de hosszú távon szükségünk lenne saját 

tornateremre.  

A minisztérium fenntartásában lévő agrár-szakképző intézmények tornaterem fejlesztésére 

vonatkozó 2017 szeptemberi adatszolgáltatásunkban a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 

Fejlesztési Programban szereplő „A” típusú tornaterem (18x30 méteres terem, 735 m2 

hasznos alapterület, 2x2 öltöző) építésére vonatkozó elképzelésünk szerepelt, amelynek nettó 

építési költsége akkor a sporttechnológiai felszereléssel együtt 259.661 eFt volt. 

A beruházás pályázati forrásból valósulhat meg, az igényt a 21. századi szakképző 

intézmények program keretében jeleztük a fenntartó felé. 
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Összegzés 

„Egyedül nem megy!” 

Egy intézmény elsőszámú vezetőjének lenni kihívásokkal teli, nagy felelősséggel járó, nehéz 

feladat. Számomra a Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium nem csak egy munkahely, az intézmény iránti 

elkötelezettségem a garanciája vállalt feladataim teljesítésének. Ismerem az intézményt, a 

nevelés-oktatás minden területét. Munkaközösség-vezetőként, kollégiumvezetőként, 

igazgatóhelyettesként, igazgatóként részt vettem sorsának formálásában, jövőképének 

alakításában. A hagyományokra építve, azok továbbvitele mellett nyitott vagyok az újra, a 

változásra. A munkatársaimba vetett hitem biztosíték arra, hogy irányításom alatt az 

intézmény megfelelően fejlődik, tudatosan használjuk fel a rendelkezésünkre álló 

erőforrásokat. 

Legfontosabb vezetői célkitűzéseim a következő évekre: 

 Beiskolázási és pályaorientációs tevékenységünk megerősítése. 

 Ésszerű, hatékony és takarékos gazdálkodás, a pénzügyi stabilitás megőrzése. 

 Az intézmény menedzselése, a partnerközpontú együttműködés megerősítése, fejlesztése a 

partnerek igényeinek, érdekeinek figyelembe vételével. 

 A felnőttképzési rendszer megújítása, új képzési struktúra kialakítása. 

 A fejlesztésekhez szükséges többlet forrás biztosításához a pályázati lehetőségek 

maximális kihasználása. 

Tudom, hogy vezetőként felelősséget kell vállalni másokért, elvárják, hogy távlati célokat 

fogalmazzak meg, stratégiai döntéseket hozzak, irányt mutassak.  

Tudom, hogy van bőven tennivalónk, de az elmúlt hat év közös munkája bebizonyította, 

hogy mindannyian összefogva sikeresek lehetünk, és képesek vagyunk céljaink elérésére, 

elképzeléseink megvalósítására. 

 

Örkény, 2021. március 14. 

 
Karsai József 

 


