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Előszó 
 

Kedves Olvasó! 

A Műszaki Pedagógia Tanszék, illetve ehhez kapcsolódva a BME Tanárképző Központja keretében a Magyar 

Tudományos Akadémia (MTA) iskolai tanulást segítő módszerek kutatására kiírt pályázat megvalósítására 

2015-ben jött létre kutatócsoportunk, melynek tevékenységéről egy közlemény sorozatban adunk időről-időre 

hagyományos módon is tájékoztatást a szakmai közvélemény számára a kutatás-fejlesztés folyamatáról, 

eredményeiről és az elterjesztésre javasolt módszertani alkalmazásokról. Első, 2016. októberi Műhelyünk 

programján a koncepció ismertetése és a projekthez kapcsolódó partneriskolák bemutatkozása volt 

napirenden.  

A kutatás-fejlesztés során kiemelt feladat a szakképzési partnerintézmények és tanáraik alkotótársi 

részvételének megteremtése a projekt első fázisában (2016-2018) a megjelölt és a szakmai együttműködésre 

vállalkozó szakképző intézményekben. A szakmódszertani fejlesztési folyamat első, kipróbálást jelentő fázisát 

követően előkészítjük a szakmódszertani fejlesztési modell kiterjesztésének megkezdését a futamidő második 

felében a szakirányú közoktatási intézmények szélesebb körében, létrehozva egy 12 iskolából álló 

szakmódszertani innovatív hálózatot, melyben a tanár-tanulói interaktív nyitott tananyagfejlesztés 

lehetőségeit a gyakorlatban is elemezzük és hatásait kiértékeljük. E folyamatban szerzett tapasztalatok alapján 

teszünk ajánlásokat a szélesebb körű szakiskolai/szakgimnáziumi kipróbálásra és építjük be a kísérletek 

tanulságait a szakmai tanárképzésbe. 

Jelen 5. füzetünkben újabb négy, Szabadkán, Nagykátán, Komáromban és Kaposváron működő, a 

projekthez kapcsolódó iskolát mutatunk be. Célunk, hogy a kutatás első szakaszában formálódó szakmai 

hálózat kiinduló helyzetét, az iskolák szakmai profilját és fejlődési környezetét saját bemutatkozásukkal 

dokumentáljuk. A sorozat további részeiben kerülnek ismertetésre azok a módszertani anyagok, ajánlások és 

kutatási eredmények, melyeket az adott iskolai körben a pedagógus-továbbképzést követően közösen 

fejlesztünk a projektbe bekapcsolódó kollégákkal. Természetesen élünk a közvetlenebb elektronikus 

tájékoztatás lehetőségeivel is, füzeteink anyagát, valamint a kutatócsoport tevékenységét folyamatosan 

megismerhetővé tesszük a www.ocd.bme.hu portálon. 

 

Budapest, 2018. augusztus 

 

Benedek András 

egyetemi tanár 

az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport vezetője 

  

http://www.ocd.bme.hu/


 

Szabadkai Politechnikai Iskola 

Iskolánk története 
A Politechnikai Iskola múltja, története után kutatva, eljutottunk a Történelmi Levéltárba, ahol az alábbi 

adatokra bukkantunk. Az első polgári fiúiskola 1892-ben nyílt meg Szabadkán, amely megalakulásáról 

döntést hozott a Városi Tanács még az év augusztusában. Landesman Lipót magániskolájaként működött 

1882-től, amikor is felvételt nyertek ebbe az iskolába azok a tanulók, akiket a gimnázium elutasított. Az iskola 

a hivatalos jellegét 1888 szeptemberében nyerte el. Landesman Lipót már 1890 februárjában kért a Városi 

Tanács Magisztrátusától 500 Ft-ot, hogy biztosítani tudja évente húsz szegény sorsú diák tandíjmentes 

oktatását már az 1891-es tanévtől. Ezt a kérelmét nem fogadták el, habár már akkor az iskolának sok 

tanulója volt Szerbia és Horvátország területéről. 

 

 

 

Az iskola céljául tűzte ki, hogy az ifjúságot felkészítse a munkára a magasabb fokozatú oktatási 

intézményekben, és hogy tisztviselőket neveljen. A legfontosabb cél az volt, hogy szakképzett iparosokat és 

kereskedőket biztosítson. Az állami ellenőrző szerv a túlterhelt gimnázium ellenében azért küzdött, hogy 

elfogadják a polgári iskolát az ifjúság nevelésére, amely oktatási rendszere közelebb állt a valós és gyakorlatias 

élethez.  

Az 1892/1893-as évben az iskola a Landesman Lipót tulajdonában lévő épületben kezdte meg a 

működését, az 1893/1894-es iskolaévben megnyílt a második osztály, az 1894/1895-ös iskolaévben pedig a 

harmadik osztály is, és 1897-ben a nagyarányú jelentkezés miatt párhuzamos első osztályok megnyitására is 

szükség mutatkozott. 1901-ben a fizika és a biológia kabineteket a szükséges teljes felszereléssel ellátták. 

1905-ben a Városi Tanács elfogadta Szabadka polgármesterének javaslatát egy új iskolaépület 

megépítéséről (a mai Maksim Gorkij 38. szám alatt). Habár az iskola nem maradt hatosztályos az előző 

előírásoknak megfelelően, de szinte a legerősebb négyosztályos középiskola lett Szabadkán. 



 

Az új iskolaépület 1906 és 1908 között épült fel, a legmodernebb berendezésekkel szerelték fel, és 

megkezdte munkáját az 1908/1909-es tanévben. Városunkban a tanulók technikai és ipari szakokra való 

oktatása az 1883-as évben kezdődött, amikor is megalakult az alapfokú szakiskola. 

A húszas évek elején több szak bevezetésével bővítették a szakiskolát. 1945 után nagy szükség volt a 

jól képzett szakemberekre. Ezért a Mérnökök és Technikusok Szövetségének javaslatára megalakult a 

szabadkai Technikai Középiskola. 

Az iskolánkban, azaz az akkori Technikai Középiskolában 1945 októberében 280 tanulóval 

megkezdődött az oktatás. Az építőipar, a földmérés, a gépészet és elektromosipar szakterületeken hároméves 

képzés folyt. A földmérői szakot 1946-ban áthelyezték Újvidékre, az elektromosipart pedig 1949-ben 

Pancsovára. 

Iskolánkban vegyészeti-technológiai szak nyílt az 1946/1947-es iskolaévben. Az 1949/1950-es 

iskolaévben a Technikai és Építészeti Középiskolának a fő célja, hogy minél több tanuló iratkozzon be. Az iskola 

tanárai kitartó munkával kidolgozták az oktatási profilok terveit, melyeket minden hasonló iskolába bevezettek 

Szerbia területén. 

 

A Szerbiai Pedagógiai Intézet határozata alapján iskolánkat 1959 júniusától kísérleti és példás iskolává 

nyílvánították. Ebben az évben 180 tanulóval megnyílt a Diákotthon. A Technikai Középiskola, köszönve a 

tanárok szakmai felkészültségének és a kitűnő szakmai eredményeknek, kezdeményezte a szabadkai Technikai 

Központ megalakítását az 1960/1961-es iskolaévben és három technikai főiskola megalapítását. Az iskola 

fennállásának 15. évfordulóján a kiadott évkönyv adatai szerint 1200 diák kapott techikusi végzettséget. A 

köztársaságunk területén a mi iskolánkban volt először Iskolatanács. 

Az elkövetkező iskolaévek kitűnő ereményt hoztak a technikusok és a szakmunkások képzésében. 

1965-ben ez az iskola két önálló intézménnyé vált szét. Akkor alakult a Gépészeti-elektrotechnikai 

Iskolaközpont (MEŠC) és az Építészeti-technológiai Iskolaközpont (GTŠC), mely már működött. Ugyanakkor az 

egyik központhoz csatlakozott az akkori inasiskola a meglévő szakmákkal. 

A Lazar Nešić Szakközépiskolában az 1971/1972-es iskolaévtől oktattak szakembereket termelői és 

szolgáltató tevékenységek ellátására. Az 1972/1973-as iskolaévtől húzódó és két évig tartó előkészületet után 

az Építészeti-technológiai Iskolaközpont és a Lazar Nešić Szakközépiskola egyesült, és megalakult a Lazar Nešić 

Építészeti-technológiai Iskolaközpont. 



 

Az 1975-ös év szakközépiskolai reformja alapján a Lazar Nešić Építészeti-technológiai Iskolaközpont 

1977-ben két ágra vált: Egységes Középiskolára és Hivatásirányú oktatásra, miközben folytatta munkáját mint 

Lazar Nešić Középfokú Hivatásirányú Oktatási-nevelési Intézmény két TMASZ-szal: az építőipari és 

fafeldolgozói szakkal és a vegyészeti-technológiai szakkal. A szétválás után iskolánk elhagyta a Maksim Gorkij 

53. szám alatti épületet, és a Matije Gubec utca 8−10. szám alá költözött. 

  Az 1981-es évtől a két TMASZ elkülönülésével iskolánk önálló intézményként létezett, és a Községi 

Képviselő Testület 1981. november 13-ai határozata alapján iskolánk a November 18. Középfokú Oktatói-

nevelői Építőipari és Fafeldolgozói Intézmény elnevezést kapta. A szabadkai középfokú nevelési-oktatási 

intézmények átszervezése után, 1983. szeptember 1-jétől a középiskolai oktatás első és második szakaszának 

egységes iskolává való integrálásával a November 18. Építőipari Középiskola a gimnázium épületében, a Petőfi 

Sándor utca 1. szám alatt működhetett. Ez időben iskolánkban a következő szakterületek és oktatási profilok 

léteztek: építőipar (magasépítészet, közlekedésrendészet, hídépítés, földmérés) és fafeldolgozás (kész 

termékek gyártása), majd nyomdaipari szak is létesült az 1985/1986-os iskolaévtől. Iskolánk elnyerte a mai 

oktatási programját. 

A Községi Képviselő Testületnek az 1991. szeptember 12-én meghozott határozata alapján az iskolánk 

1992. január 10-én átköltözhetett a Maksim Gorkij utca 38. szám alatti épületbe. Több mint négy évtized múlva 

az Építőipari Középiskola visszaköltözhetett abba az épületbe, ahol megalakult és dolgozni kezdett valamikor 

1945-ben. 2002. április 22-én a Szerb Köztársaság határozata alapján iskolánk megkapta a ma is használatban 

lévő Politechnikai Iskola elnevezést. 

Több mint egy évszázad után a kör bezárult. Jelenleg a Politechnikai Iskola a Maksim Gorkij utca 38. 

szám alatt található. Az elmúlt 65 évben 9200 tanuló fejezte be eredményesen az építőipari és földmérői 

szakot, 2330 tanuló a fafeldolgozói szakterületet, és 2400 tanuló a nyomdaipari szakot. 

Iskolánk tevékenységei 

MI MINDENT TANULUNK? 

A Politechnikai Iskola az előírások szerint a munkaköréhez tartozó oktatói-nevelői munkát végzi szerb, 

magyar és horvát nyelven a Minisztérium által előírt tanmenet alapján. A rendes tanulókon kívül 

magántanulók oktatásával is foglalkozik. Három fő szakterület létezik az intézményünkben: 

1. ÉPÍTŐIPARI ÉS FÖLDMÉRŐI SZAK 

hároméves oktatás folyik az alábbi szakokon: 

kőműves és homlokzatkészítő 

vasszerelő-betonozó 

ács  

kőfaragó 

keramikus − terazzo készítő − kályhás 

épületburkoló 

falfelület dekoratőr 

üvegező 



 

víz- és kanalizációs hálózat szerelő 

szárazépítés-szerelő − kísérleti tagozat 

építőipari gépkezelő 

szigetelő-aszfaltkészítő 

tetőfedő − kísérleti tagozat 

 

négyéves okatatás folyik az alábbi szakokon: 

műépítész technikus − kísérleti tagozat 

magasépítési technikus 

mélyépítési technikus 

vízépítő technikus 

földmérő technikus  

befejező- és szerelési munkálatok kivitelezője   

 

2. ERDÉSZET ÉS FAMEGMUNKÁLÁS 

hároméves oktatás folyik az alábbi szakokon: 

favégtermék gyártó  

kárpitos − kísérleti tagozat 

asztalos − kísérleti tagozat 

 

négyéves okatatás folyik az alábbi szakokon: 

favégtermék gyártó technikus 

tájépítő technikus 

bútor- és belsőtér tervező technikus − kísérleti tagozat 

 

3. NYOMDAIPAR 

hároméves oktatás folyik az alábbi szakokon: 

szitanyomó 

nyomdász 



 

 

négyéves okatatás folyik az alábbi szakokon: 

tipográfus 

nyomtató technikus 

nyomdaipari kiszerelési technikus 

fényképész 

nyomdaipari előkészítő technikus − kísérleti tagozat 

nyomdaipari terméktervező technikus − kísérleti tagozat 

 

A Politechnika Iskola a fent említett három szakterületen belül a következő programokat is megvalósítja: egy- 

és kétéves szakmai továbbképzést, és a középfokú oktatás után egyéves speciális továbbképzésre is 

lehetőségük van az érdeklődőknek. 

 

5. szakfokozat 

munkavezető a magasépítészetben 

kőműves − specialista 

ács − specialista 

keramikus − specialista 

vasszerelő – specialista 

betonozó – specialista  

szobafestő-mázoló – specialista  

szigetelő-tetőfedő – specialista  

asztalos − specialista 

nyomtató technikus − specialista 

nyomdaipari kiszerelési technikus – specialista 

fényképész − specialista 

 

A Politechnikai Iskola rendezvényei 
Az iskolánknak vannak évenként ismétlődő rendezvényei. Ilyen a január 27-én ünnepelt Szent Száva nap. Ezt 

a napot Szerbiában minden iskola megünnepli. Szent Száva az élete folyamán számos iskolát nyitott, 

kolostorokat, templomokat alapított, várakat építtetett. A népi mondákban Száva alakja úgy jelenik meg, mint 



 

a nép jótevője, tanítója. Ezért halála napján őt és az iskolákat ünnepeljük. A tanulók a felkészítő tanáraik 

irányításával műsorral készülnek.  

Jelentős esemény az Iskolanap. A Politechnikai Iskola napja április 26-ára esik. 2002. április 26-án kapta 

iskolánk a mai nevét, azóta e napon a fennállását, a működését ünnepeljük, és megemlékezünk az elmúlt 

évekről. Az iskola napján a tanulók és a felkészítő tanáraik műsorral kedveskednek. Aznap az iskola mostani és 

nyugdíjas tanárai, más szabadkai iskolák igazgatói és a testvériskolák képviselői is megjelennek az iskola 

rendezvényén. 

Szeptemberben 1-jén kerül sor az elsős tanulók fogadására. Iskolánk leendő diákjai, akik leérettségiztek, 

felvételt nyertek a Politechnikai Iskola valamely szakára és beiratkoztak, aznap megjelennek, mikor is az 

iskolaudvaron fogadja őket az iskola vezetősége. Majd leendő osztályfőnökük felolvassa a neveiket, és az ő 

kalauzolásával elindulnak az életük egyik új és fontos színtere felé, az új iskolájukba, az osztálytermükbe. 

Júliusban kerül megrendezésre a végzős diákok diplomaosztója. Iskolánk udvarában (akárcsak néhány 

éve elsős korukban) összegyűlnek a végzős tanulók, utoljára osztályfőnökükkel az élükön egy 

osztályközösséget alkotnak, és az iskola igazgatójától átvehetik oklevelüket. Az eseményen megjelenhetnek a 

rokonság is, és részesei lehetnek az élménynek, mikor gyermekük/családtagjuk átveszi a három/négy év 

jutalmát.  

Minden évben sor kerül a végzős diákok bankettjére. Aznap délután a közös fényképezkedések követik 

egymást Szabadka központjában, a Városháza előtti szökőkútnál. Majd ezt követően az osztályközösségek 

osztályfőnökükkel a bankett helyszínére sétálnak. És éjszakáig együtt táncolnak, szórakoznak diákok és 

tanáraik. 

 

Versenyek itthon és külföldön 

 

Iskolánk diákjai számos versenyen vesznek részt. Közülük megemlíteném az Építőipari Iskolák, a Nyomdaipari 

Iskolák és a Faipari Iskolák köztársasági versenyét. Mindhárom versenyen iskolánk növendékei szép 

eredményeket érnek el. E versenyeknek időnként mi is a házigazdái vagyunk. Ilyenkor több száz diák és kísérő 

tanár a vendégünk. Alkalom ez az ismerkedésre és a már meglévő barátságok elmélyítésére. Ezek a versenyek 

lehetőséget nyújtanak arra is, hogy felmérjük, hol is tartunk az oktatásban, mennyire sajátítják el diákjaink az 

átadott tudást. 

Számos helyi, községi és körzeti versenyen is részt veszünk, pl. magyar nyelvből, matematikából, 

történelemből. Iskolánk már több alkalommal nyújtott otthont a fizika községi versenynek.  

A nemzetközi versenyeken is aktívan részt veszünk. A célunk, hogy az iskolánkban magyar nyelven 

tanuló tehetséges diákok számára megteremtsük a feltételeket a nemzetközi versenyen való részvételre. 2015 

áprilisában 21. alkalommal rendezik meg az Építészeti értékeink megőrzése elnevezésű Nemzetközi Építészeti 

Diákkonferenciát. A konferencia célja a fiatal, jövendő építészek felhívása nemzeti építészeti értékeink 

megismerésére és védelmére, valamint a hagyomány, a kultúra ápolása. A diákkonferenciára diákjaink nagy 

szorgalommal készülnek évek óta, és mindig szép eredménnyel térnek haza. A szabadkai Politechnikai Iskola 

tizenharmadik alkalommal vesz részt ezen a rendezvényen. Iskolánként három munkával lehet pályázni. A nagy 

érdeklődés miatt iskolai versenyt is szervezünk. A foglalkozásokat a tanórákon kívül bonyolítjuk le, amely sok 

energiát, plusz munkát igényel a diákoktól és a tanároktól egyaránt. Ezek a foglalkozások nemcsak a pályázati 

eredmény miatt jelentősek, hanem ezáltal a diákok olyan információkat kapnak a műemlékvédelemről, az 

épített emlékek megőrzéséről, amelyre a tantervek alapján nincs lehetőség, de ugyanúgy fontosak a 

jövendőbeli építészek számára. A tanulóinknak lehetősége nyílik megismerkedni a hasonló érdeklődésű, 

magyarországi, illetve az anyaországon kívüli magyar diákokkal. 



 

A szabadkai Politechnikai Iskolában mindhárom szakterületen fontos a diákok képzőművészeti képzése 

és a kreativitásuk fejlesztése. A tanórákon kívül különböző szakcsoportokon keresztül is lehetőségük van új 

technikák elsajátítására és tudásuk bővítésére. Az itt elkészült munkákat kiállításokon mutatjuk be, de 

versenyeken is megmérettetik magukat. A hajdúszoboszlói Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat 

bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget biztosít minden alkotókedvű tehetséges magyarországi és 

határon túli középiskolás diák számára, melyen diákjaink már negyedik alkalommal vesznek részt nagy sikerrel. 

Iskolánk diákjai az egyedüli vajdasági díjazottak, közel 500 beérkezett pályamunkából választották ki 

munkáikat. Pályázatunk célja megteremteni a feltételeket a magyar ajkú diákjaink számára a részvételhez a 

VIII. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlaton Hajdúszoboszlón, és elősegíteni a különböző 

képzőművészeti kellékek beszerzésével további fejlődésüket és újabb pályázaton való részvételüket. A 

diáktárlatra kilenc munkával pályáztunk, és a végeredmény: 6 díjazott. 

Részt veszünk a TUDOK-on, amely a társadalom- és természettudományok iránt behatóbban érdeklődő 

és kutató diákok versenye. A válogatók Magyarországon, a Felvidéken, Erdélyben és a Vajdaságban kerülnek 

megrendezésre, ezután kerül sor az országos döntőre Magyarországon. A verseny kiváló lehetőséget nyújt az 

érdeklődő, talpraesett, ügyes és szorgalmas diákjainknak, hogy mentoraik vezetésével újabb ismeretekre 

tegyenek szert, hogy a tudományos kutatásban gyakorlatot szerezzenek, hogy az előadásaik összeállítása és 

bemutatása révén kipróbálják magukat. 

Számos irodalmi vetélkedőn vehetnek részt a magyar irodalom iránt érdeklődő tanulók. A KMV 

(Középiskolások Művészeti Vetélkedője) népszerű a művészeti beállítottságú tanulók körében. Vers- és 

prózamondásban, valamint drámai monológ előadásában is kipróbálhatják magukat. A képzőművészet és a 

színjátszás kategóriákban is olykor sikeresek iskolánk fiatal művészei. A versenyen belül az önálló alkotások 

kategóriában is szívesen pályázunk, a jó tollforgató tanulóink alkotásai megállják a helyüket a mezőnyben. Az 

Implom József Helyesírási Versenyen és a vajdasági szintű nyelvtanversenyen is részt vesznek a tanulóink. 

Közkedvelt a Szabadkai Városi Könyvtár által megszervezett Kosztolányi-talány vetélkedő. A Himnusz és Szózat 

szavalóverseny remek alkalom a két nemzeti ima megtanulására, önálló értelmezésére és művészi szintű 

előadására. 

Mint a fentiekből látható a Politechnikai Iskola tanárai és diákjai a hagyományos oktató és nevelő 

munkán kívül számos projektben vesznek részt, ezzel is hirdetve iskolánk nevét. 

 

 

  



 

Hókné Szelőczei Anna 

Tatabányai Szakképzési Centrum 

Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 

 

A „legnagyobb magyar” nevét viselő intézmény falai közt folyó színvonalas oktató 

munka – lévén a tantestület emberi tartásában elismerésre méltó, magasan képzett, 

kiváló humán erőforrás – megalapozta hírnevünket a régióban. A haladásra, az 

innovációra és a jobbra törekvés szellemiségét kötelességünk tovább örökíteni. Kis 

iskola lévén 280 tanuló jár hozzánk, és 27 tanárunk neveli-oktatja őket, akik hat 

munkaközösségbe szerveződve munkálkodnak. Nevelő-oktató munkánk 3 alappilléren 

nyugszik: idegennyelv-oktatás, informatikai képzés, közgazdasági képzés. 

Iskolánkat nem a külsőségek tették/teszik naggyá, hanem a szellemisége és a megújulásra képes és 

lelkes tantestülete, amely a nevelő – oktatómunkát hivatásának tekinti, rugalmasan alkalmazkodik a 

megváltozott körülményekhez, s hittel, optimizmussal tekint a jövőbe. Részt veszünk a szakképzés 

alakításában, fejlesztésében, a felnőttoktatás kiteljesítésében. Mindennapjainkban a tudásépítésre igyekszünk 

koncentrálni. Egyre kevésbé a tanítás, és egyre inkább a tanulás felől közelítjük meg az oktatást. 

Az iskola múltjára, hagyományaira építve és a tantestületben rejlő értékekre alapozva őrizzük az 

intézmény értékrendjét, a Széchenyi-szellemét, amely közvetíti a társadalom felé az intézmény és diákjai által 

képviselt magas szintű tudást és emberi minőséget. Mindennapjainkban a tudásépítésre igyekszünk 

koncentrálni. Egyre kevésbé a tanítás, és egyre inkább a tanulás felől közelítjük meg az oktatást.    

Az iskola szakmai megítélése, elismertsége kiváló alapot jelent a fejlődésre. Széchenyi István „ujjait a 

kor ütőerére tevé, és megértette lüktetéseit”. E gondolatot tovább szőve úgy kell munkálkodnunk, hogy abból 

ne csak a jelen, hanem a jövő lüktetése is érződjön, s az egész iskola közösség számára legyen perspektíva. 

Innovatív szemléletűek vagyunk.  

„Minden kifejlődés, erő, érték és szerencse legmélyebb sarkalata a kiművelt emberfő. Benne teljesedik ki az 

ember igazi személyiséggé… A legmagasabb művelés legközelebb jár a tiszta természethez. Mindkettőnek 

legszebb bája a nemes egyszerűség.” (Széchenyi István) 

 

Iskolánk névadójának szavaival a küldetésünk: az emberfők kiművelése, azaz arra törekszünk, hogy 

diákjainkat olyan tudással vértezzük fel, amely az élet értékét növeli, az egyént fejleszti, a nemzetet emeli és 

a kultúra haladását segíti. A környezetünktől előnyös különbözőségre törekedvén megteremtjük a XXI. század 

kívánta emberfők kiműveléséhez ideális pedagógiai klímát.Az Ünnepek, megemlékezések, hagyományok a 

tanórán kívüli tevékenységeink mindennapjainkat színesebbé teszik, illetve hozzájárulnak nevelési céljaink 

kiteljesedéséhez: 

Hagyományrendszerünket ápoljuk.  



 

 

 

A Kiművelt Emberfők Alapítványunk szervezésében tanulmányi versenyeket hirdetünk:  

Az iskola legjobb közgazdásza / informatikusa, A legkiválóbb diák, A legjobb nyelvtanuló. 

Az alapítvány támogatása céljából jótékonysági Széchenyi-bált szervezünk minden évben. 

A tantestület munkáját a szakmai tudáson kívül az igényesség, lelkiismeretesség jellemzi. Önképzés, képzés, 

továbbtanulás keretében igyekszik megfelelni a pedagógiai és szakmai követelményeknek. Néhányan már 

most eleget tesznek az egy életen át tanulás uniós elvárásainak. Számos rangos versenyeredmény, helyezések, 

nyelvvizsgák és az iskola jó tanulmányi átlaga igazolják a befektetett energiák megtérülését. A jelen 

körülmények között, pedagógiai-szakmai tudásukhoz méltón, erejükön felül végzik munkájukat a 

pedagógushivatás iránti alázatból, belső indíttatásból. Mindennapi munkálkodásukat, erőfeszítéseiket áthatja 

névadónk szellemi öröksége: 

„Csak akkor várhatni sikert, ha az anyagi erőkhöz, mellyel rendelkezünk, a szellemi erők szövetségét is 

megszerezzük, s a tudományokat is számunkra gyümölcsözővé tesszük.”    (Széchenyi István) 

 

A minden évben növekvő adminisztrációs terhelés mellett a tantestület igyekszik kiemelkedő 

minőségben ellátni feladatait. A tanulókat segítik önismeretük fejlesztésében, az önnevelés iránti igényük 

felkeltésében, személyiségük stabilitásában, életpályájukra való felkészítésükben. Erős elkötelezettségük, 

hozzáállásuk megtérül az érettségi és szakmai vizsgák szép eredményeiben is.  

Mindennapi munkájukon átsüt, hogy az új kihívásoknak megfelelés érdekében készek és vállalják a 

megújulást, hogy a tudás átadójából a tudás megszerzésének segítőjévé váljanak. A széchenyis diákok nagy 

többsége céltudatos, kitartó, fegyelmezett, udvarias. Tanulmányi eredményükkel, etikai felfogásukkal 

általánosságban elégedettek lehetünk. Személyiségüket sokoldalúan fejlesztjük, felzárkóztató, tehetség 

kibontakoztató, tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítunk részükre, versenyeken indítjuk őket (OKTV, 

SZÉTV, sport, stb.) – tanulóink gyakran az élmezőnyben végeznek (országos 1. helyezést is értek el). 

Tanítványainkat arra ösztönözzük, hogy közelítsék meg saját lehetőségeik maximumát.  



 

„ Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának,  

s ez által az egész emberiségnek.” ( Széchenyi István) 

 

A diákönkormányzat minden évben megszervezi a 

diáknapot és az éves diákközgyűlést, ahol 

számadást tartanak az éves munkáról, a tanulói 

jogok érvényre jutásáról. Iskolaújságokat jelentet 

meg működteti az iskolarádiót. Őszi illetve téli 

teremdíszítő versenyeket, Széchenyi születésnapja 

alakalmából tortasütő versenyeket hirdet meg. A 

DÖK-tagok a karácsonyi időszakot adventi 

ünnepsorozattal színesítik. Valentin - napon a DÖK-

ösök segítségével a diákok kedves üzeneteket 

küldhetnek egymásnak.  

 

 

Célunk, hogy az értékválsággal küzdő társadalmi viszonyok között a tanulókból pozitív emberi értékeket 

követő és közvetítő, alkotó és együttműködésre képes embereket neveljünk. A tolerancia, a megértés, a 

másság elfogadása, a demokratikus szemlélet és gyakorlat megismertetése, erősítése szintén alapvető 

feladatunk. Előtérbe kerül a pozitív életszemlélet kialakítása, fenntartása, a káros szenvedélyek megelőzése, 

az értékek átadása. Célunk, hogy fejlődjön diákjaink életviteli készsége, pozitív konfliktus- és kihívás-kezelő 

képessége, tudják oldani a feszültségeket, továbbá az empatikus és asszertív kommunikációs képességük 

nőjön. Arra neveljük őket, hogy tudjanak felelősséget vállalni döntéseikért, azok következményeiért. Ahogy a 

kezdetekben is – egy öregdiák visszaemlékezése szerint: „a mi iskolánk tettekkel és szavakkal egyaránt az 

odajáró gyerekek nevelését szolgálta. A szó igaz, nemes értelmében embert is faragott belőlünk.” 

Valóban célunknak tekintjük, hogy a tanulóközpontú, a másik ember méltóságát, önértékérzését 

tiszteletben tartó oktató-nevelő munka eredményeként tanítványaink:  

 kreatív, kommunikatív, a polgári életet megélni tudó, demokratikus elveket valló, idegen nyelveket 

beszélő, művészeteket értékelő és értő művelt állampolgárok legyenek; 

 a jövő építésére képes teljesítményszinttel, korszerű közgazdasági, informatikai és egyéb tudással 

rendelkezzenek; 

 megalapozzák az élethosszig tartó tanulást a kulcskompetenciák fejlesztése révén; 

 célorientáltak legyenek; 

 tehetségüket szabadon kibontakoztathassák; 

 alkalmassá váljanak a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére; 

 megismerjék és ápolják nemzeti értékeinket, fejlesszék nemzettudatukat; 

 toleráns, erkölcsös, fejlett érdekérvényesítő és együttműködési képességekkel rendelkező fiatalokká 

váljanak a demokratikus, polgári Magyarország számára; 

 váljanak nyitottá a különböző kultúrák iránt; 

 tudják oldani a kultúraváltás jelenségeiből, a globalizációból, az egyenlőtlenségek világméretű 

növekedéséből, az értékrend zavaraiból fakadó feszültségeket; 

 egy koherens értékrendszerre épülő világképet formáljanak. 

Törekszünk arra, hogy a különböző szociális és kulturális háttérrel rendelkező tanulók egyenlő esélyeket 

kapjanak. A közösségeit és értékeit elvesztett makro környezetben iskolánk feladata továbbra is a 

mikroközösségének fenntartása, értékek őrzése, átadása, a pozitív iskolakép erősítése. 



 

Az eddigi jó eredményeket biztosító folyamatokat továbbra is működtetjük. Vonzerőnket fokozzuk a 

minőségi szellemi, személyi feltételek biztosításán túl az élhető környezet iránti igény elmélyítésével, az 

iskola szépítésével, használhatóbbá tételével. 

Intézményünkben mindig gazdasági jellegű képzés folyt és folyik jelenleg is, illetve 2001-től iskolázunk 

be informatika szakmacsoportba/ágazatba is. 2004-től indítunk nyelvi előkésztős osztályt. 

Évfolyamonként két osztályt iskolázunk be. Az egyik osztály 1+4 évfolyamos, azaz az angol nyelvi 

előkészítőt követően a tanulók választhatnak, hogy a közgazdaság, illetve az informatika ágazat szerinti 

érettségire felkészítő képzést választják. A másik, négy évfolyamos osztályban az érettségire felkészítő 

szakaszban szintén a fent említett két ágazat választható. 

Négy számítógépteremmel rendelkezünk. 

Iskolánk egyik húzó ágazata az idegennyelv-oktatás, kiforrott nyelvi előkészítő osztályunk nagy 

népszerűségnek örvend a környező régióban. A nyelvi előkészítőre kidolgozott helyi tantervvel összhangban 

fontos nyelvtanáraink számára, hogy a nyelvtanulóknak kitekintésük legyen a célnyelvi kultúrára, ily módon 

fejlődjenek az interkulturális kompetenciáik. Nyelvoktatásunk tevékenységközpontú.  

Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi 

környezetbe, ami komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. Az önálló tanulás 

képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az interneten található autentikus 

szövegek sokasága, könnyű hozzáférhetősége. Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó 

jelentőségű a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kultúrák közötti 

kommunikáció iránti nyitottságot. 

A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének 

elismerése. A kerettanterv ajánlásainak megfelelően – a tanulók motivációját növelendő – lehetőséget 

biztosítunk a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és a 

kommunikációs és információs technológiák 

használatára. Kétévente angliai 

tanulmányutat szervezünk, ahol diákjaink 

célnyelvi környezetben szerezhetnek 

maradandó élményeket. 

A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és 

fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív 

visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent 

számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. A csoportok heterogének, 

ennek kompenzálására az alábbiakat tesszük: differenciálás a tanórán belül, külön órában tehetséggondozás. 

A NYEK-es programunk egyik legfőbb célja, hogy a tanév végére egy minőségében egészen más tudás – 

használható nyelvtudás – jellemezze a tanulókat, ami a nyelvtudás szintjében is mérhető ugyan, de alapja új 

kompetenciák elsajátítása és a célnyelvi kultúrához illetve a nyelvtanuláshoz kialakult pozitív viszony.  

Nagyon fontos a tanulói autonómia fejlesztése a tanulunk tanulni módszerek elsajátítására, 

készségfejlesztésre és az önértékelés képességének kibontakoztatására helyezve a hangsúlyt. 

Tantervünkben vizsgára felkészítő blokk szerepel, mely elérhetővé teszi tanulóink sikeres szereplését az 

érettségin, nyelvvizsgán. 



 

Iskolánk 2016-ban ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. Ez alkalomból három részből álló tűzzománc 

képet készíttettünk: 

 

 

 

A 2016. évi kompetenciamérés eredményeinek értékelése 

Matematika: 1656 képességpont, ami a közepes szakközépiskolák eredményéhez képest (1594) 

szignifikánsan jobb, a szakközépiskolák (1625), illetve az országos eredményhez képest (1641) lényegesen nem 

tér el. Az intézmény eredményéhez képest (1593) szignifikánsan jobb. 

Két értékelt osztályunk tanulói (10. B) informatikai és (10. A) közgazdasági képzésben vesznek részt. 

10. B osztály: a képességpontok 1313 - 1866 között változnak, a medián 1703; 

10. A osztály: a képességpontok 1504 - 1886 között változnak, a medián 1621. 

A 10. B osztályban 1 tanuló volt, aki a minimum szint alatt teljesített (3%), ami az országos és szakközépiskolai 

átlagnál jóval alacsonyabb (37% és 37,9%). Alapszint alatt teljesít a tanulóink 29,4%-a (37%, 37,9%-hoz képest). 

Mindegyik osztályban megállapítható, hogy a teljesítmény a regressziós görbéhez képest kicsit jobb, 

az előző mérési eredményükhöz képest szintén kissé jobb eredményt mutatnak a tanulók. A fejlesztő munkánk 

a jobb tanulók esetén jobb, míg a gyengébbek fejlesztése kevésbé történt meg.  

Szövegértés: 1660 képességpont, ami a közepes szakközépiskolák eredményéhez képest (1569), a 

szakközépiskolák (1589) eredményéhez képest is szignifikánsan jobb, az országos eredményhez képest (1610) 

lényegesen nem tér el. Az intézmény eredményéhez képest (1576) szignifikánsan jobb. 

10. B osztály: a képességpontok 1519 - 1995 között változnak, a medián 1639; 

10. A osztály: a képességpontok 1444 - 1887 között változnak, a medián 1648. 

A minimum szint alatt teljesítő tanuló nem volt.   

Alapszint alatt teljesített a tanulóink 5,9%-a (27,8%, 26%-hoz képest). 

A regressziós görbéhez képest az eredmények jobbak. Az előző mérési eredményeikhez képest is javulás 

tapasztalható. A fejlesztés a gyengébbek esetén sem átlag alatti, a jobb képességűek fejlesztése sokkal jobb. 



 

Cél: jobb eredmények elérése, még nagyobb figyelem a lemaradókra, odafigyelve a jobb képességűek nagyobb 

mértékű fejlesztésére. 

A tanulóinkat nem a kompetenciamérésre készítjük fel, hanem a kompetenciafejlesztés módszereit a napi 

munkában alkalmazzuk. 

OKJ-s képzés 

Az érettségire épülő képzésünk keretében: 

- a XXIV. Közgazdaság ágazatban az 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

             -  a XIII. Informatika ágazatban az 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető OKJ szakképesítés 

szerezhető.   

XXIV. Közgazdaság ágazat: Iskolánkat ezzel a profillal hozták létre közel 80 évvel ezelőtt, 1942-ben, azóta is 

folytatjuk ezt a képzést öregbítve iskolánk jó hírét. A nálunk végzett közgazdászokról Komáromban és 

környékén jó a munkáltatók véleménye – sok esetben ők is iskolánk tanulói voltak. A végzős diákjaink sokszor 

már a tanulmányuk utolsó tanévében állas ajánlatokat kapnak. Hisszük, hogy ez azért van így, mert az elméleti 

tudás mellé, olyan gyakorlati képzést is kapnak tanulóink, mely jelentős előnyt jelent számukra a munka 

világába való belépéskor más iskolákban végzett kortársukkal szemben. Egyetemet és főiskolát végzett volt 

diákjaink döntő többsége most is, magas beosztásban dolgozik, oktat, tudományos életben dolgozik, sikeres 

vállalkozást működtet.  

 

Jelenleg pénzügyi-számviteli ügyintéző 

képzést is folytatunk, amely magába foglalja 

a pénzügyi projektmenedzser 

részképesítést is. Ez biztos alapot nyújt a 

továbbtanuláshoz, akár OKJ-s képzésen 

belül (vállalkozási/államháztartási 

mérlegképes könyvelő), akár egyetemi, 

főiskolai tanulmányokhoz is (bármilyen 

gazdálkodástudomány területen). Ezzel a 

szakképzettséggel bátran mondhatjuk, 

hogy versenyképes tudást kapnak diákjaink. Könnyen felveszik a ritmust, mind a munkavállalói, mind a 

munkáltatói oldalon a visszajelzések alapján.  

 

Diákjaink kimagasló eredményeket értek el országos versenyeken szakmai tanulmányi versenyeken, 

de egyéb érdekes vetélkedőkön is: tőzsdeversenyen, gazdasági szimulációs versenyen, az adóhivatal által 

rendezett Rangadón (országos 1. helyezés), a Pénziránytű vetélkedőin. A sikerhez kemény út vezet, rendszeres 

órai munka, próba vizsgák, a tehetséggondozás és a lemaradó tanulók segítése összehangolásának nehéz 

feladata.  

Munkánkat névadónk szellemi örökségének megfelelően próbáljuk végezni:  

„A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma… Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, 

éghajlat satöbbi teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja.” (Széchenyi István) 

 

Tantárgyak 
9.  

évf. 

10.  

évf. 

11.  

évf. 

12.  

évf. 

5/13. 

évf. 

1/13. 

évf. 

2/14. 

évf. 



 

A XXIV. Közgazdaság ágazat szakmai órái 2016. 09. 01-től 

XIII. Informatika ágazat: A szakmai informatikai oktatás a számítógép programozó képzésbevezetésével indult 

az intézményben. Az azóta eltelt három évtizedben folyamatosan - az aktuális igényeknek megfelelően - 

változtak a meghirdetett informatikai képzéseink. Igyekeztünk folyamatosan a piaci igényekhez alkalmazkodni. 

Jelenleg a távközlés és informatika ágazatban is vannak képzéseink. A távközlés képzés jelenleg kifutó 

rendszerben van, a jövőben az informatikai képzés kerül előtérbe. Következő tanévtől az Informatikai 

rendszerüzemeltető képzést hirdetjük meg. 

Érettségire épülő (fő)szakképesítés: 

54 344 01 Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző  

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés: 

52 345 06 Pályázati-támogatási 

asszisztens 

11 12 10 10 31 31 31 

Gazdasági és jogi alapismeretek 4 3 – – – 7 – 

Ügyviteli ismeretek 3 – – – – 3 – 

Ügyviteli gyakorlatok 4 – – – – 4 – 

Általános statisztika – 2 – – – 2 – 

Statisztika gyakorlat – 1 – – – 1 –– 

Pénzügyi alapismeretek – 2 1 0,5 – 4 – 

Pénzügy gyakorlat – 1 – – – 1 – 

Adózási alapismeretek – – – 1 – 2 – 

Adózás gyakorlat – – – 1 – 1 – 

Számviteli alapismeretek – 2 2 – – 4 – 

Számvitel gyakorlat – 1 – 1 – 2 – 

Támogatási alapismeretek – – 2 1 – – – 

Gazdálkodási statisztika – – 2 – – – – 

Folyamat- és pénzügyi tervezés 

(gyakorlat) 
– – 1 1,5 – – – 

Támogatási ügyvitel – – 2 2 – – – 

Támogatás menedzsment (gyakorlat) – – – 2 – – – 

Gazdálkodási ismeretek – – – – 2,5 – 2,5 

Vállalkozásfinanszírozás – – – – 3 – 3 

Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat – – – – 1 – 1 

Adózás – – – – 3 – 3 

Elektronikus adóbevallás gyakorlata – – – – 2 – 2 

Számvitel – – – – 6 – 6 

Könyvelés számítógépen gyakorlat – – – – 4 – 4 

Projekt-finanszírozás – – – – 2 – 2 

Projektfinanszírozás gyakorlata – – – – 2 – 2 

Projektfolyamatok követése – – – – 2 – 2 

Projekttervezés gyakorlata – – – – 1 – 1 

Foglalkoztatás II. – – – – 0,5 – 0,5 

Foglalkoztatás I. – – – – 2 – 2 



 

 

Feladataink megoldását az iskola négy számítástechnika 

terme biztosítja. Ezekből kettő a tavalyi év folyamán új gépekkel 

felújításra került.  

Az intézmény ECDL vizsgaközponti státusza több mint egy évtizedre 

nyúlik vissza. Ezen idő alatt ezres nagyságrendben szerezték meg 

nálunk az Európai Számítógép-használói jogosítványt. Jelenleg ez a 

közgazdász szakmacsoportban tanuló 

diákoknak ad elsősorban lehetőséget, 

hogy a szakmai képesítésük mellé, az 

informatikai alkalmazói tudásukról is szerezhessenek európai szinten is elismert 

bizonyítványt. ECDL vizsgáztató státusszal jelenleg két pedagógusunk 

rendelkezik.  

Iskolánk néhány éve tagja a CISCO Akadémiai rendszerének is. Előszőr 

a IT Essentials oktatáshoz csatlakoztunk, majd ettől a tanévtől 

kezdve a CCNA-t is akkreditáltattuk. Jelenleg négy CISCO oktatói 

akkreditációval rendelkező tanárunk van. 

2016-ban a Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató 

Szoftvertermék versenyen két tanulónk közös pályázattal a hatodik helyezést érte el. 2017-ben a Szakma Sztár 

versenyen országos döntőben második és negyedik helyet sikerült megszerezni a tanulóinknak, és a nyolc fős 

országos elődöntőben négy diákunk szerepelt. 

 

Tantárgyak 
9.  

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

5/13. 

évf. 

1/13. 

évf. 

2/14. 

évf. 

Érettségire épülő (fő) szakképesítés: 

54 481 06 Informatikai 

rendszerüzemeltető 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés:  

52 481 02 Irodai informatikus 

11 12 10 10 31 31 31 

IT alapok  1 1 – – – 2 – 

IT alapok gyakorlat  2 1 – – – 3 – 

Hálózatok I. – 1 1 1 – 3 – 

Hálózatok I. gyakorlat  – 2 3 2 – 7 – 

Programozás  1 1 1 1 – 4 – 

Programozás gyakorlat  2 2 2 2 – 8 – 

IT szakmai angol nyelv 2 2 – – – 4 – 

Linux alapok – – 1 – – – – 

Linux alapok gyakorlat – – 2 – – – – 

Irodai szoftverek – – – 1 – – – 

Irodai szoftverek gyakorlat – – – 3 – – – 

IT szakorientáció 1 1 – – – – – 

IT szakorientáció gyakorlat 2 1 – – – – – 

Hálózatok II. – – – – 3 – 3 

Hálózatok II. gyakorlat – – – – 9 – 9 

IT hálózatbiztonság – – – – 1,5 – 1,5 



 

A XIII. Informatika ágazat szakmai órái 2016. 09. 01-től 

 

Az intézmény szakmai megítélése, elismertsége kiváló alapot jelent a fejlődésre. Iskolánkat nem a 

külsőségek tették/teszik naggyá, hanem a szellemisége és a megújulásra képes és lelkes tantestülete, amely a 

nevelő – oktatómunkát hivatásának tekinti, rugalmasan alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. Részt 

veszünk a szakképzés alakításában, fejlesztésében. Az iskola életében felértékelődnek azok a horizontális 

kapcsolatok, melyeken keresztül a társintézmények működését ismerhetjük meg, és azok „jó gyakorlatát” 

implementálhatjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden magasztos, nagy és nemes a természetben rejlik. Aki egészen egyszerűen, anélkül, hogy hamis 

benyomásokkal tévesztetné meg magát, az ő törvényei szerint cselekszik – minden dolgot, akármilyen fajtájú 

legyen is az, eléggé jól fog csinálni. Ehhez azonban visszavonhatatlanul hozzátartozik az elmélyülés, a kitartás 

és a hű maradás talentuma.” 

(Széchenyi István) 

  

IT hálózatbiztonság gyakorlat – – – – 3 – 3 

Szerverek és felhőszolgáltatások – – – – 3 – 3 

Szerverek és felhőszolgáltatások 

gyakorlat 
– – – – 9 – 9 

Foglalkoztatás II. – – – – 0,5 – 0,5 

Foglalkoztatás I. – – – – 2 – 2 



 

Vajda Blandina 

 

Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 
 

Iskolánk 1958-ban jött létre két épületben, a régi ipartestület épületében, valamint a kántoriskolában. 

Kezdetben 3 tanterem állt a tanulók rendelkezésére. Intézményünk életében az 1970-es év hozott jelentősebb 

fordulatot, amikor új épületbe költöztünk. Épületegyüttesünk 1990-ben nyerte el végleges formáját, amikor 7 

új tanteremmel bővültünk. Iskolánk fő profilját a szakképzés képezi, amely keretein belül szakmai 

bizonyítványt, valamint érettségi bizonyítványt szerezhetnek tanulóink. 2003-ban bekapcsolódtunk a 

biztonságos iskola programba, ennek során rendőrségi szakemberektől hallgatnak diákjaink különböző 

témákban előadásokat. 2006-tól részt vettünk az Szakiskolai Fejlesztési Program II.-ben, amelynek 

eredményeként módszertani váltás és eszközfejlesztés történt.  

 

 
 

Pedagógusaink folyamatos továbbképzések keretében sajátítják el a kooperatív oktatás, differenciált 

oktatás módszereit, valamint a korszerű IKT eszközök használatát. Az utóbbi években 13 új diplomát vehettek 

át a kollégák. 

A pedagógiai közösség összetartó és együttműködő, a gyerekek érdekeit messzemenően figyelembe 

veszik, és minden egyes tanulóból megpróbálják a legjobb eredményt kihozni. Sajnos az utóbbi években a 

tanulói létszám radikálisan csökkent, a lemorzsolódás pedig emelkedett. Ez a nemzetközi szintű, általános 

jelenség ebben a kisvárosi iskolában is megmutatkozik. 

Jelentős és folyamatos lépéseket teszünk a szakmák népszerűsítésében, tanulók toborzásában, a 

meglévő diákok megtartásában. Nyílt nap, Szakmák éjszakája, iskolalátogatások eredményeként a tavalyi év 

adatai reménységre adnak okot (annak ellenére, hogy Pest-megyében az összes építőipari szakmát kivonták a 

hiányszakmák köréből, így az ebben a szakmákban tanulók nem kapnak ösztöndíjat). 

 



 

  
Nyílt nap az iskolában (saját fotó) 

 

Az eszközfejlesztések során a szakmai gyakorlat biztosításához a mai kor követelményeinek is 

megfelelő korszerű eszközök beszerzésére kerülhetett sor.  

Intézményünk részt vett a 10 és 20 hónapos felzárkóztató képzésben, melynek utolsó évfolyama a 

Köznevelési Törvény által hozott változások következtében a 2012-2013-as tanévben indulhatott. Ezt váltotta 

fel intézményünkben a Köznevelési Hídprogram, majd a Szakképzési Hídprogram. 

2013. január 1-től iskolánk fenntartását Nagykáta Város Önkormányzatától átvette a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete, majd 2015. július 1-től a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Így jelenleg a Ceglédi Szakképzési Centrum tagintézményeként folytatjuk működésünket. 

Az utóbbi 3 évben jelentős fejlesztéseket, felújítási munkálatokat végeztek az épületeken. Első 

ütemben a főépület energetikai fejlesztésére került sor (szigetelés, fűtéskorszerűsítés napkollektorral), 

második ütemben az első szinten levő mosdók akadálymentesítése és felújítása történt, 2018 tavaszán pedig 

az egyik melléképület nyílászárócseréje, szigetelése és tetőcseréje zajlott. Az átadásra 2018. május 5-dikén 

ünnepélyes keretek között került sor. 

 

 
 

 

Képzési kínálatunk  

Iskolánk szakmai kínálatában nagy hangsúlyt fektettünk a hiányszakmák képzésére, amelyben a tanulók 

tanulmányi eredményük alapján a képzés ideje alatt ösztöndíjban részesülhetnek 10.000 - 35.000 Ft között. 

Szakgimnáziumi képzéseink keretében tanulóink négy év alatt érettségit és ezzel együtt szakképesítést 



 

szerezhetnek. További egy év alatt emelt szintű szakmai végzettséghez juthatnak. Szakközépiskolába 

jelentkező tanulóink három év alatt szakképzettséget, majd további két év tanulással érettségi bizonyítványt 

szerezhetnek. 

 
 

Beiskolázási kódok és információk a 8. osztályból érkező tanulók számára a 2017/2018-as tanévre 

(Szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseink)  

 

KÓD Iskola  Ágazat/ Szakmacsoport Képzési év OKJ szám Szakma megnevezése  

0051 SZG  informatika  4+1   54 481 06 informatikai rendszerüzemeltető  

0052 SZG  gépészet   4+1   54 523 04 mechatronikai technikus 

 0053 SZG  ügyvitel   4+1   54 346 03 irodai titkár  

0054 SZG  közgazdaság  4+1   54 344 04 államháztartási ügyintéző  

0061 SZKI  faipar   3+2   34 543 02 asztalos  

0062 SZKI építőipar   3+2   34 582 13 burkoló 

0063 SZKI kereskedelem  3+2   34 341 01 eladó  

0064 SZKI gépészet   3+2   34 582 03 épület és szerkezetlakatos  

0065 SZKI építőipar   3+2   34 582 04 festő, mázoló, tapétázó  

0066 SZKI gépészet   3+2   34 521 03 gépi forgácsoló  

0067 SZKI építőipar   3+2   34 582 14 kőműves  

0068 SZKI könnyűipar  3+2   34 542 06 női szabó  

0069 SZKI vendéglátóipar  3+2   34 811 03 pincér  

0070 SZKI informatika  3+2   34 523 02 számítógépszerelő, karbantartó  

0071 SZKI építőipar   3+2   34 582 10 szárazépítő  

0072 SZKI villamosipar és elektronika 3+2 34 522 04 villanyszerelő  

Egyéb beiskolázási információk a 2017/2018-as tanévben  

Érettségire épül ő képzés (2 év) 

 - gazdasági informatikus (54 481 02)  

- mechatronikai technikus (54 523 04)  

- fitness-wellness instruktor (54 813 01)  

 

Szakiskolát végzettek szakközépiskolája (2 év):  

érettségire felkészítőre képzés  

- nappali tagozat  

- esti tagozat  

Szakképzési Hídprogram (2 év) – rész-szakképesítést és alapfokú végzettséget ad. Belépési feltétel: betöltött 

15. életév és befejezett 6 osztály. 

Megszerezhető rész-szakképesítések:  



 

- elektronikai gyártósori műszerész (31 522 01)  

- bevontelektródás kézi ívhegeszt ő (31 521 01)  

- számítógépes adatrögzítő (31 346 02)  

A különböző tanulmányi területekre pszichés fejlődési vagy magatartásszabályozási-zavarral küzd ő tanulók 

is jelentkezhetnek. 

Szakmára jelentkezés feltétele 

 • általános iskolai végzettség megléte  

• egészségügyi alkalmasság (iskolaorvosnál)  

• felvételi vizsgát nem tartunk, a tanulók érdemjegyei alapján történik a felvételi elbírálás: a 7. év végi és a 8. 

évfolyam félévi érdemjegyei alapján (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, 

fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika). 

 Gyakorlati képzőhelyek  

• iskolai tanműhelyben  

• egyéni vállalkozóknál vagy tanulószerződéssel nagyobb cégeknél (Pl. OKTATÁS 22 Kft., BKV)  

 

2015 szeptemberétől a Centrum és így az iskola képzési palettáján is megjelent esti munkarendben szervezett 

felnőttképzési évfolyamokkal együtt (amelyek keretében a tanulni vágyók ingyenesen vehetnek részt 

másodszakmás képzésekben), intézetünkben jelenleg 305 diák nappalin és 172 fő esti tagozaton tanul.  

Az oktató-nevelő munkát 43 fő pedagógus Fehérvári Károly tagintézményvezető irányításával végzi.  

 

Amire, akikre büszkék vagyunk  

 Az országos SULIMAP pályázaton való első helyezés  

 Sikeres és népszerű projektmunkák 

 

 

Csonka Fashion Days - DTH a szakiskolában 

 



 

„2016-tól a CSzC Nagykátai Ipari Szakközépiskolája és Szakiskolájaként bekapcsolódtunk a Digitális 

Témahét elnevezésű országos programba. A hét során két évfolyam eladó és női szabó szakmacsoportos 

tanulói 13 tantárgy összekapcsolódásával 25 tanóra alatt valósítottak meg IKT eszközökkel támogatott 

projektet, ami a Csonka Fashion Days címet viseli. A projekt célja a divat megismerése, a cégalkotás feladatai 

és a kreativitás felhasználása volt a szakmai és elméleti tantárgyak ötvözése során. A projekt során megannyi 

IKT eszköz segítségével igyekeztünk a diákok olyan 21. századi készségeiket fejleszteni, mint a 

kezdeményezőképesség vagy a felelősségvállalás és a csoportmunka. Többek között logót/meghívót/plakátot 

terveztünk, telefonnal megvizsgáltuk a különböző anyagtípusok szerkezetét, a fonalak sodratirányát. 

Geogebra programmal terveztünk geometriai elemeket a ruhákra. Számlát állítottunk ki, készítettünk kezelési 

útmutatót, szófelhőt/gondolattérképet idegen nyelven. 

A projektet a hét ötödik napján egy nagyszabású divatbemutatóval zártuk, ahol a csapattagok két-két 

modellje bemutatta a megvarrt ruhakölteményeket. A divatbemutatón iskolánk mintegy 60 diákja volt jelen 

nézőként, és a pedagógus kollégákból álló zsűri hirdetett eredményt több kategóriában. 

 

 

 

A két szakmacsoport szinte összes szakmai és közismereti tantárgyát sikerült ötvözni, és egy olyan 

téma köré felfűzni, ami igazán a valós élethez volt köthető, és a diákok rájöhettek, hogyan is tudják majd a 

szakmájukat érvényesíteni a munka világában. Természetesen nem csak a diákok tanultak a hét során: sikerült 

összesen 10 pedagógust bevonni a projektbe, többen nem voltak jártasak az IKT világában és a 

projektalkotásban sem, mégis támogatták a kezdeményezést, mert látták a motivációt, a lelkesedést. Sok 

esetben a diákok már ismerték a használt eszközöket, hiszen az angol órákon folyamatosan használtuk ezeket. 

https://hu.pinterest.com/evatoth547727/csonka-fashion-days/


 

A projektet záró divatbemutatót megismételtük a Szakmák Éjszakája rendezvényen is (2016. április 15.). 

Célunk a szakmáink népszerűsítése és a motiváció növelése volt. A rendezvényre 7. osztályos tanulók 

érkeztek  a környékbeli településekről, összesen 197 fő. Projektünk a 2017-es Szakképzési Díj motiváció 

kategóriájának egyik jelöltje volt. Ez óriási elismerés, és nagyon büszkék vagyunk rá.” (Tóth Éva projektvezető, 

nyelvtanár) 

 

 

 

   

  



 

 
Népszerűek a projektmunkák (saját fotók) 

 

 Sikerek, dobogós helyezések a SzakmaSztár Fesztiválon  

 

  
2012 III. helyezett: Szarvas Roland villanyszerelő tanuló (felkészítő tanár: Garai Imre)  

2014. III. helyezett Kuli Dávid burkoló tanuló (felkészítő tanár: Sztányi László és Vajda Blandina) 

 

• Részvétel magyar és nemzetközi projektekben: iTEC, eTwinning  

• Duna Box versenyen való kiváló szereplés  

• Részvétel az Erasmus Plus programban  

 



 

  
Erasmus Plus Olaszországban (saját fotó) 

 

„A 3 hetes szakmai gyakorlat során a tanulók megismerhettek egy iparilag fejlett ország munkahelyeit, 

munkavégzési szokásait, új technológiákat, az újrahasznosítható anyagok alkalmazását a környezetvédelem 

érdekében. Lánytanulóink láthatták, hogy az információszerzésnek, információ birtoklásának milyen 

hihetetlen értéke van. Kulturális programok keretében Milánó olyan világhírű nevezetességeivel 

ismerkedhettek meg, amelyre magánúton nem lenne lehetőségük. A kezdeti nehézségek után nagyon szoros 

közösséggé kovácsolódtak. Nagyon jó kapcsolatokat építettek ki az olasz munkatársaikkal, megismerhették 

viselkedési szokásaikat. Tapasztalhatták, hogy az idegen nyelv ismerete milyen nagy jelentőséggel bír. 

A program előírásainak eleget téve a munkahelyi vezetők részletes, nagyon reális értékelést adtak 

minden tanulóról. Büszkén elmondhatjuk, hogy a gyakorlat programját szervező EVOLVO S.r.l munkatársai 

csoportunkról rendkívül pozitív véleménnyel nyilatkoztak. A szervezet vezetője külön kiemelte a gyerekek 

fegyelmezett viselkedését, őszinte érdeklődését az új információk iránt.” (Makai Edit nyelvtanár, Könyves 

József szaktanár). 

Versenyeink  

• Angol/ német nyelvi levelez ős verseny  

 
• Fizika/matematika/földrajz/biológia verseny  

• Irodalmi verseny  

• Szakmaismertető pályázat  



 

• Évente foci kupa és sportversenyek  

 
Kiss Krisztián és az „Ördögök” 

 
Kiss Krisztián és az „Angyalok” 

 

• Évről-évre aktív részvétel az éves városi 24 órás vetélkedőn 

 
forrás: https://www.facebook.com/pg/iparinagykata/posts/?ref=page_internal 

 egyéb sportverseny 

https://www.facebook.com/pg/iparinagykata/posts/?ref=page_internal


 

 
2015. május 16-án rendezték meg Nyíregyházán a VII. Országos MediBall Bajnokságot 158 versenyző 

részvételével. Iskolánk 14/1 osztályának fitnesz-wellness instruktor csoportja 

 

 Kitüntetés 

A Dr. Matheidesz Mária (a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete néhai elnöke és egyesülete díjat alapított idegen 

nyelvet oktató tanárok és nyelvtanuló diákok szakmai munkájának elismerésére. 2017-ben tanár kategóriában 

Tóth Éva „Sound Mind in a Sound Body” projekt c. pályázata nyerte el az MMM-díjat. 

 

  

 

 

forrás: http://digitalistemahet.hu/hir/nekem-ilyen-elmeny-a-digitalis-temahet-toth-eva-beszamoloja 2017. 

március 01. 

https://il-filoconduttore.blogspot.hu/2017/05/eva-toth-la-nostra-prof-distanza.html 

 

Ízelítő az iskolai életből:  

 

http://digitalistemahet.hu/hir/nekem-ilyen-elmeny-a-digitalis-temahet-toth-eva-beszamoloja%202017.%20március%2001
http://digitalistemahet.hu/hir/nekem-ilyen-elmeny-a-digitalis-temahet-toth-eva-beszamoloja%202017.%20március%2001
https://il-filoconduttore.blogspot.hu/2017/05/eva-toth-la-nostra-prof-distanza.html


 

 

 

  

Verseny, színház, szalagavató 

Bemutatkozásunk rövid bepillantást enged a tanulók és a dolgozók életébe, a teljesség igénye nélkül készült, 

hiszen intézményünk minden pedagógusa és technikai dolgozója igyekszik korszerűvé, szakszerűvé, és 

ugyanakkor otthonossá tenni kisvárosi iskolánkat.  



 

 

A képek, fényképek megtalálhatók az iskola Facebook-oldalán:  

https://www.facebook.com/pg/iparinagykata/posts/?ref=page_internal 

  

https://www.facebook.com/pg/iparinagykata/posts/?ref=page_internal


 

Lunczer Erika Katalin 

A Kaposvári Szakképzési Centrum Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma 

 

A tágabb értelemben vett intézmény 

A Kaposvári Szakképzési Centrum 11 tagintézményében közel 6 000 fő tanul nappali és felnőttoktatás 

keretében. Diákjai érettségi bizonyítványt szerezhetnek, szakmát tanulhatnak szakgimnáziumi illetve 

szakközépiskolai oktatás keretében. (A 2016 szeptembere előtt indult képzések során kifutó rendszerben 

szakközépiskolai és szakiskolai nevelés-oktatás zajlik.) Megközelítőleg 20 ágazat 70 képzését kínálja fel a 

Kaposvári SZC. Iskolánk a Kaposvári Szakképzési Centrum tagintézményeként működik 2015. július 1. óta.  

 

 

 

 

 

 

 

1. kép 

A Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziumának épülete 

A tagintézmény főbb adatai 

Neve: Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma  
(OM azonosító: 203027) 

Címe: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2. 

Intézmény típusa: szakgimnázium  
tagintézmény / önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási hely  

Weblap: www.kozgazdasagi.hu (régi: www.ngkszki.hu ) 

 

Intézményünket 1911-ben alapították, a jogutód a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági 

Szakgimnáziuma, jelenleg a Szent Imre utca 2 szám alatt működik. Főépületünket iskolánk 1971 

szeptemberében vette birtokba, az épületrészek részleges felújítása csak három éve indult el. 

Somogy megyében a középfokú közgazdász képzés alapintézményeként tartják számon szakképző 

intézményünket. Kaposvár központi helyén fekvő szakgimnáziumunk tömegközlekedéssel és gyalogosan jól 

http://www.kozgazdasagi.hu/
http://www.ngkszki.hu/


 

megközelíthető. Iskolánk épületében 22 osztályterem, 8 szaktanterem (főként géptermek), könyvtár, stúdió, 

1-1 tornaterem, konditerem, 2 öltöző, tanári szobák, szertárak, irodák találhatók meg. A közösségi szellemet 

erősítené intézményünkben, ha végre lehetőség adódna egy rendezvények szervezésére alkalmas aula 

kialakítására, mely az intézmény összes diákját képes lenne befogadni. Jelenleg erre csak az iskola udvarán van 

lehetőség.  

Intézményünk tanirodával, 22.000 kötetes könyvtárral, informatikai és ügyviteli szaktantermekkel 

rendelkezik. 14, eltérő nagyságú teremben van interaktív tábla, ami a csoportbontásokra való tekintettel 

gyakran nagyon kevésnek tűnik. Tanári kooperációval (teremcsere) megoldható ugyan az interaktív tábla órai 

alkalmazása.  

Tagjai vagyunk a felsőoktatási HBONE hálózatnak (Hungarnet). 1997 óta ECDL vizsgaközpont vagyunk, 

tanulóink nagy része az érettségi mellé ezen bizonyítványt is megszerezheti. Iskolánk tagja a pénzügyi-

gazdasági kultúra terjesztését célul kitűző Pénziránytű és a PénzSztár Hálózatoknak is. 

Nappali rendszerű oktatásban, 22 osztályban (14 szakközépiskolai, 8 szakgimnáziumi) összesen 520 diák (350 

lány és 170 fiú) tanult a 2017/2018. tanévben. 6 osztályunk 20 fő alatti, 5 pedig 30 fő feletti létszámú. A bejárók 

és a kollégisták száma megközelíti a 400 főt.  

Tanulóink különböző szociokulturális környezetből érkeznek. A szülők legmagasabb iskolai végzettsége 

szórást mutat: döntő többségük középfokú végzettséggel rendelkezik, de akad  

8 általánost vagy egyetemet végzett szülő is. A diákok szociális háttere a somogyi átlaghoz viszonyítva még 

jónak mondható, ám az országos átlag alatti. Így többségüknek nincs ambíciója, nem készülnek tudatosan a 

továbbtanulásra. A sajátos nevelési igényű tanulók aránya 2,1% (őket integráltan oktatjuk, délutáni felkészítő 

foglalkozáson szakember segítségét vesszük igénybe), a hátrányos helyzetűeké kb. 3% tagintézményünkben. 

Tanítványaink többsége tiszteli tanárait, diáktársait, és az emberi értékeket. A 2017/2018-as tanévben is 

működött a felnőttoktatás esti munkarend szerint, összesen 82 fő csatlakozott 5 ingyenes OKJ-képzés kapcsán 

intézményünkhöz.  

 A tantestület 48 főállású pedagógusból áll, akik ¾ része női dolgozó. Az intézmény alapfeladatának 

megvalósításában további 8 óraadó is részt vett. A 9-12. évfolyamokon közismereti tantárgyat 34 fő tanít, a 

többi kolléga jellemzően a szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak oktatásában veszi ki részét. (Több kolléga 

tanít két szakot, sőt vannak többen olyanok is, akik közismereti és a szakmai képzésben egyaránt részt 

vállalnak.) A tagintézmény főállású közalkalmazottainak 94% egyetemi diplomával rendelkezik, 8-an 

szakvizsgát tettek. A tantestület átlagéletkora 43,6 év. 

 A szakmai együttműködés intézményen belül a szakmai munkaközösségekben folyik. Az iskolában öt 

szakmai munkaközösség működik: idegen nyelvi, humán-testnevelés, természettudományi, közgazdász-

ügyviteli és az osztályfőnöki munkaközösség. A nevelőtestület tagjainak nagy része, ha kell, jól tud 



 

mátrixszervezetként is együttdolgozni. Néhány kollégával rendszeresen beszélünk jónak vélt módszerekről, 

gyakorlatokról, feladatokról.  Külső együttműködés jobbára csak tanfolyami, továbbképzési területeken zajlik.  

 A tanulmányi versenyekre való felkészítés igény szerint, a tehetséges tanulók számára humán, reál és 

szakképzési területen egyaránt folyik. Eredményes felkészítő munkánk eredményeként jól szerepelnek 

tanítványaink az országos és a regionális versenyeken egyaránt. Közgazdasági szakterületen (pénzügyi-

számviteli ügyintéző versenyen) rendszeresen az OSZTV döntőbe jutnak és ott sikert érnek el diákjaink. A 2014-

es Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjén pl. iskolánk elnyerte „az ország legjobb felkészítő iskolája” 

címet. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton sikeres logisztikai ügyintéző képzésünk, melynek 

eredményeként 2018-ban tanítványunk a Szakma Sztár verseny döntőjében országos 4. helyezést ért el.  

A tagintézményünkben folyó nappali rendszerű oktatás - szakképzés 

 

 

 

 

Kereskedelmi 
/Közlekedés, szállít-
mányozás és logisztikai 
képesítés 

Közgazdasági 
képesítés 

Ügyviteli 
képesítés 

Informatikai 
képesítés 

Szakképzési évfolyam (5/13.) – szakmai ágazati érettségi vizsga szükséges! 

 

 

 

 

12. 
évfolyam Általános műveltséget megalapozó és ágazati alapozó oktatás 

11. 
évfolyam 
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10. 
évfolyam 

Egyetem, 
főiskola Munkába állás 

K O M P L E X S Z A K M A I V I Z S G A (OKJ) 

Egyetem, 
főiskola, 

 

É  R  E  T  T  S  É  G  I V I Z S G A 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. táblázat: Szakközépiskolai (kifutó rendszerű) képzéseink 

 

Képzési struktúránk 

A tagintézmény négy ágazaton (kereskedelem, közgazdaság, informatika, ügyvitel) képez érettségizett, OKJ-

szakmával rendelkező tanulókat. A tagintézményben kifutó rendszerben még szakközépiskolai nevelés-oktatás 

is folyik nappali rendszerű képzésnél 4+1 év. Az utolsó szakközépiskolai képzésben lévő osztályaink 2019/2020-

as tanévben tesznek majd OKJ-vizsgákat, a 2013-as, illetve 2014-es szakmai és vizsgakövetelmények szerint. 

Ennek keretében az 1. táblázatban szereplő szakképesítések szerezhetők meg az 5/13. évfolyam végén. 

2016-ban útjára indult a szakgimnáziumi nevelés-oktatás, ami nappali rendszerben egységesen 4 év, s a 

ráépülő szakképző évfolyam 1 év.  

A 4 éves közgazdasági szakgimnáziumi képzés keretében a tanulók a szakgimnáziumi kerettantervek szerint 

tanulnak és a 12. év végén érettségi, valamint szakmai érettségi-képesítő vizsgát tesznek.  Érettségi vizsga után 

1 év alatt OKJ-s szakképzés keretében további végzettséget lehet szerezni.   

 

OKJ száma Szakképesítés OKJ 

szerinti megnevezése 

 

Ágazati besorolás 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető mellék-

szakképesítések 

54 481 02 Gazdasági informatikus XIII. Informatika 52 481 02 Irodai informatikus 

54 346 03 Irodai titkár XXV. Ügyvitel 52 841 02 Ügyfélszolgálati 

ügyintéző 

54 344 01 Pénzügyi – számviteli 

ügyintéző 

XXIV. Közgazdaság  52 345 06 Pályázati – 

támogatási asszisztens 

9. 
évfolyam 

OKJ száma Szakképesítés OKJ szerinti megnevezése Ágazati besorolás 

54 481 02 Gazdasági informatikus XIII. Informatika 

54 346 02 Ügyviteli titkár XXV. Ügyvitel 

54 344 01 Pénzügyi – számviteli ügyintéző XXIV. Közgazdaság 

54 345 01 Logisztikai ügyintéző XXVI. Kereskedelem 



 

 

54 841 11 

Logisztikai és 

szállítmányozási 

ügyintéző 

XL. Közlekedés, 

szállítmányozás és 

logisztika 

51 344 11 Vállalkozási 

ügyintéző  

2. táblázat: Képzési palettánk 2016-tól (szakgimnáziumi képzés esetén) 

Mindezek mellett felnőttoktatás keretein belül a pénzügyi-számviteli ügyintéző és a logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző esti képzéseink mellett elindult a vállalkozási mérlegképes könyvelő emelt szintű 

szakképesítésre, illetve a kis-és középvállalkozások ügyvezetője II. szakképesítés-ráépülésre felkészítés is.  

A szakképzésben folyamatosan bekövetkező változások hatása tagintézményünkre 

A jogszabályi környezet folytonos változása miatt a 2018/2019-es tanévben már a következő vár ránk: 

- Gazdasági informatikus szakképzés esetén 9-13. évfolyamig 3 szakképzési kerettanterv alkalmazása, 

két már ismert szakmai és vizsgakövetelmény és az ismeretlen 2018-as SZVK, 

- Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzéseinkben 9-13. évfolyamig 3 szakképzési kerettanterv és 3 SZVK, 

- Logisztikai és szállítmányozási / Logisztikai ügyintéző esetén 4 szakképzési kerettanterv és két már 

ismert szakmai és vizsgakövetelmény és az ismeretlen 2018-as SZVK, 

- Irodai titkár / Ügyviteli titkár szakképesítéseknél 3 szakképzési kerettanterv, két már ismert szakmai 

és vizsgakövetelmény és az ismeretlen 2018-as SZVK, 

- a 2018 nyarán megjelent, 2020-as érettségi követelményeit tartalmazó rendelettel való 

megismerkedés, 

- és természetesen a 2018 őszén beiskolázott tanulóink esetén az ismeretlen szakmai érettségi 

vizsgatárgyi követelmény.  

A változó kerettantervek miatt a pedagógusok évente-kétévente újratervezik tanmeneteiket a változó 

óraszámok és átrendeződő tananyagtartalmak/tananyagstruktúra miatt.  

Segédanyagok és módszerek a szakmai tárgyak esetén 

A szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat tanító kollégák nehéz helyzetben vannak, annak ellenére, hogy 

a hagyományos oktatás mellett egyre inkább a korszerű formákat alkalmazzák. Web2.0-ás tanítási 

módszereket vetnek be, óráikon a prezentációs formákon kívül a előszeretettel használnak interaktív 

programcsomagokat (pl. Redmenta, LearningApps, …) a tanulók motiválása, otthoni tanulásának 

megkönnyítése érdekében. Ezt egyrészt a tankönyvek hiánya okozta, másrészt a XXI. század szülöttei már nem 

oktathatók régi módszerekkel.  

 A szakmák folyamatos fejlődése nehezen követhető nyomon, a tanárok továbbképzési igényi jogosak, 

de csak kevés továbbképzést tartanak. Pedig az OKJ-vizsgák országos átlageredményeinek trendje is 

megkövetelné ezt. A http://torzslap.mer.gov.hu  (a Pest Megyei Kormányhivatal komplex szakmai vizsgák 

http://torzslap.mer.gov.hu/


 

adatait és a törzslapokat magában foglaló nyilvántartása szerint) 2014-2017 közötti országos 

vizsgaeredmények a következők voltak:   

OKJ száma Szakképesítés OKJ szerinti 

megnevezése 

2014 2015 2016 2017 

54 481 02 Gazdasági informatikus n.a. 4,14 3,92 3,62 

54 346 03 Ügyviteli titkár 4,15 3,89 4,02 3,97 

54 344 01 Pénzügyi – számviteli ügyin-téző 3,09 2,44 2,25 2,14 

 

54 345 01 

Logisztikai  ügyintéző 3,90 3,36 3,05 2,91 

3. táblázat Komplex szakmai vizsgák országos átlageredményei  

(Forrás: http://torzslap.mer.gov.hu ) 

 A fenti adatok trendje kétségbeejtő, valamit kell tenni a vizsgaeredmények javulása érdekében. A 

legnagyobb mértékű visszaesés a logisztikai és a pénzügyi-számviteli szakképesítéseknél tapasztalható. 

Érdeklődésünket ezért is keltette fel az OCD, azaz a nyitott tananyag-fejlesztési modell.  

A szakmódszertani fejlesztést két képzésünk keretén belül szeretnénk majd kipróbálni és alkalmazni: a 

pénzügyi-számviteli ügyintéző, valamint a logisztikai és szállítmányozási / logisztikai ügyintéző szakképesítések 

esetében. Az első lépés mindenképpen az 5/13. évfolyamon, a szakképesítés megszerzéséért tanulók 

eredményének javítása lehetne, majd ezt követően a 9-12. évfolyamokra kellene koncentrálni, ahol a szakmai 

ágazati érettségire való felkészítés történik. (Mint említettem, a négy évfolyamon tanulják meg a kétéves 

szakmai képzés egy tanévnyi anyagát a tanulók. Az előzetes tudás beszámításának alapszabályait a szakképzési 

törvény és/vagy a központi kerettantervek tartalmazzák.) 

A szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámainak változása a Pénzügyi-számviteli ügyintézők 

oktatásánál 5/13. évfolyamon 

Szakközépiskolai (2016.09.01. előtt indult) képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 
évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 

http://torzslap.mer.gov.hu/


 

 

A szakgimnáziumban a közismereti és a szakmai előkészítő, valamint szakképző oktatás óraszámai a 4+1 
éves képzésben részt vevőknek a következők: 

 

 közismereti 

óraszám 

heti 

szakmai 

óraszám 

heti 

összes 

óraszám 

heti (éves) 

 
hetek száma 

9. évfolyam 24 11 35 (1260) 36 

10. évfolyam 24 12 36 (1296) 36 

11. évfolyam 25 10 35 (1260) 36 

12. évfolyam 25 10 35 (1085) 31 

13. szakképző évfolyam 4 31 35 (1085) 31 

 

A szakképesítésspecifikus utolsó évfolyamok (+1 év) kerettantervi óraszámai: 

 

 
Tantárgyak 

14/2013. NGM rendelet 
szerint 

30/2016. (VIII.31.) 
NGM rendelet szerint 

5/2018. (VII.9.) 
ITM rendelet szerint 

5/13. 5/13. 5/13. 

heti óraszám heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy 

Foglalkoztatás II. 0,5 
 

0,5  0,5  

 
Foglalkoztatás I. 

 
2 

 
2  2  

 
Gazdálkodási ismeretek 

 
3,5 

 
2,5  2,5  

Könyvelés számítógépen 
 

4  4  4 

 
Számvitel 

 
6 

 
6  6  

Vállalkozás-finanszírozás 2 
 

3  3  

Vállalkozás-finanszírozás 
gyakorlat 

 
1  1  1 

Adózás 3  3  3  

Elektronikus adóbevallás 
gyakorlata 

 
2  2  2 

Projekt-finanszírozás 2 
 

2  2  

Projekt-finanszírozás 
gyakorlata 

  
2  2  2 

Projektfolyamatok követése 2 
 

2  2  



 

 
 
Tantárgyak 

14/2013. NGM rendelet 
szerint 

30/2016. (VIII.31.) 
NGM rendelet szerint 

5/2018. (VII.9.) 
ITM rendelet szerint 

5/13. 5/13. 5/13. 

heti óraszám heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy 

Projekttervezés gyakorlata  1  1  1 

Szabadsáv 4     

Idegen nyelv   4   

Szabadon tervezhető órakeret   4 

Összesen (óra) 35 35 35 

4. táblázat: A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés szakmai tantárgyainak strukturális változása 2013 
és 2018 között 

A fenti órák közül a változó SZVK szerinti vizsgatevékenységek követelményeinek figyelembe vételével lenne 

szükséges a vizsgák letételét elősegítő segédletek kidolgozására 

. 



 

A szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámainak változása a Logisztikai (és szállítmányozási) 

ügyintézők oktatásánál 5/13. évfolyamon 

 

Tantárgyak 

14/2013. NGM 
rendelet szerint 

30/2016. 
(VIII.31.) NGM 

rendelet szerint 

5/2018. (VII.9.) 
ITM rendelet 

szerint 

5/13. 
évfolyam 

5/13. 
évfolyam 

5/13. 

évfolyam 

heti óraszám heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy 

Foglalkoztatás II. 0,5  0,5  0,5  

 
Foglalkoztatás I. 

 
2 

 2 
 

 2 
 

 

Logisztika 4  7  7  

Készletgazdálkodás gyakorlat  4     

Logisztikai tervezés gyakorlat    5,5  5,5 

Szállítmányozási és fuvarozási 
feladatok gyakorlat 

 5 
    

Szállítmányozás gyakorlat 
  

 5  5 

Szállítmányozási ismeretek 
gyakorlat 

  
    

Nemzetközi szállítmányozás, 
fuvarozás 

7,5  
    

Ágazati szállítmányozási ismeretek   7  7  

Közlekedés- és gazdaságföldrajz 1,5      

Raktározás 3      

Raktározás gyakorlata 
 3,5 

    

Általános szállítmányozási 
ismeretek 

  
4  4  

Szabadsáv 
4 

  
 

 

Idegen nyelv 
 

4 
 

Szabadon tervezhető órakeret 
 

 
4 

5. táblázat: A logisztikai (és szállítmányozási) ügyintéző képzés szakmai tantárgyainak strukturális változása 
2013 és 2018 között 

 

Sajnálatos módon a szakképzési kerettantervek tananyagát lefedő könyvek árai rettentő magasak, hiszen 

szakkönyvek. Tankönyvvé nyilvánítva csak pár könyv van, ráadásul az OKJ-vizsgadolgozatok végén szereplő 

felhasznált irodalom sem mindig releváns. A kerettantervek esetleges tananyagváltozásait pedig akkor is 



 

kiemelt figyelemmel kell nézni, ha a tantárgy elnevezése és óraszáma nem változott. Tanáraink munkáját 

nagyban megkönnyítené, ha az aktuális kerettantervi változásokról tájékoztatót kaphatnának. 

A szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámainak változása a Pénzügyi-számviteli ügyintézők 

oktatásánál 9-12. évfolyamon 

A 2016.09.01. előtt indított képzések esetén a következő szakmai tárgyak vannak még a 2018/2019-es 

tanévben utoljára 12. évfolyamon: 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5    

Gazdasági és jogi alapismeretek 2 3,5   

Ügyviteli gyakorlatok  2,5 2,5   

Általános statisztika   1 1 

Statisztika gyakorlat   1 1 

Pénzügyi alapismeretek   2 2 

Pénzügy gyakorlat    1 

Adózási alapismeretek    1 

Adózás gyakorlat    1 

Számviteli alapismeretek   2 2 

Számvitel gyakorlat    1 

 

A 2016.09.01. után, de 2018.09.01. előtt indított képzések szakmai tárgyainak óraszámai: 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 

Gazdasági és jogi alapismeretek 4 3   

Ügyviteli ismeretek 3    

Ügyviteli gyakorlatok 4    

Általános statisztika  2   

Statisztika gyakorlat  1   

Pénzügyi alapismeretek  2 1 0,5 

Pénzügy gyakorlat  1   

Adózási alapismeretek    1 

Adózás gyakorlat    1 

Számviteli alapismeretek  2 2  

Számvitel gyakorlat  1  1 

Támogatási alapismeretek   2* 1* 

Gazdálkodási statisztika   2*  

Folyamat- és pénzügyi tervezés   1* 1,5* 

Támogatási ügyvitel   2* 2* 

Támogatás menedzsment    2* 

 



 

2013 és 2016 között a szakmai tantárgyak száma 11-ről 16-ra növekedett, még jobban szétdarabolva 

ezzel a képzési szerkezetet. Az újabb tantárgyak bevezetését a mellék-szakképesítés megjelenésével 

indokolták. Ez azt jelenti, hogy a tanulóknak legelőször 2018. április végén kellett írásban jelezni azt, hogy a 

mellék-szakképesítéshez  (Pályázati-támogatási asszisztens) szükséges *-gal jelölt tantárgyait kívánják-e 

tanulni 11-12. évfolyamon, vagy pedig az intézmények által pedagógiai programban rögzített 

tananyagtartalmat. A szakképzőknek legalább egy választási lehetőséget kellett már idén adniuk. Ez még csak 

erősíti a szakmát oktató tanárok hiányának eddigi nagyságát, hiszen előfordul olyan intézmény, ahol nem egy, 

hanem két tanár szükséges 7 helyett 2*7 órában.  

A 2018.09.01. utáni képzések óraszámai: 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 

Gazdasági és jogi alapismeretek 4 2   

Ügyviteli gyakorlatok 4    

Általános statisztika  3   

Pénzügyi alapismeretek  3 1 2 

Pénzügy gyakorlat  1 1  

Adózási alapismeretek   1  

Adózás gyakorlat    1 

Számviteli alapismeretek  2 1 1 

Számvitel gyakorlat  1 1 1 

Támogatási alapismeretek   2* 1* 

Gazdálkodási statisztika   2* 1* 

Folyamat- és pénzügyi tervezés    2* 

Támogatási ügyvitel   2* 1* 

Támogatás menedzsment    2* 

 

Mint az a fenti táblázatból kitűnik a 2018 nyári változtatás eredményeképpen a szakmai tárgyak száma 

kettővel csökkent (egy elméleti és egy gyakorlati tárgy épült be), és az óraszámok szerkezete is változott 

valamelyest. 


