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1. VEZETŐI PROGRAM

„Egy pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget, egy optimista minden nehézségben megtalálja
a lehetőséget”
(Winston Churchill)

1.1 Helyzetelemzés
Az Egri Szakképzési Centrum bemutatása
1.1.1 Heves megye főbb mutatói
Heves megye jövőképeként (2030) a Heves megye Területfejlesztési koncepciója a következőket
fogalmazza meg:„Heves megye Magyarország harmonikusan fejlődő, élhető megyéje”.„Heves
megye megfelelően képzett és képezhető humán tőkére támaszkodó, innováció-orientált,
versenyképes és kiszámíthatóan fejlődő gazdaságával, természeti erőforrásainak fenntartható
használatával és társadalmi erőforrásainak folyamatos fejlesztésével, munkahelyek teremtésével
és egyre javuló közbiztonságával 2030-ra a nemzetgazdaság fontos szereplőjévé válik.”
(Kivonat Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója c. anyagból)
Heves megyében sajátos és nem kívánatos a helyzet a nem állami fenntartású intézmények
túlsúlya miatt. Így már korábban igen erős versenyhelyzet alakult ki a szakképzés
beiskolázásában, ami a demográfiai mutatók tekintetében egyre nagyobb kihívást jelentett és
jelent. Ezen tendenciát figyelembe véve igen erős állami beavatkozás válik indokolttá.
A régió munkanélküliségi helyzete rosszabb a vidéki átlagnál, és jellemzően jelen vannak azok a
társadalmi csoportok, akiknek egyetlen út a felemelkedéshez a szakmaszerzés, tehát a
szakképzés sikeres befejezése. A hátrányos helyzetű tanulók aránya igen magas, ezért a
szakképzésben komoly kihívást jelentenek azok a társadalmi problémák, melyek az oktatás e
szín-terén csapódnak le. Ezért a szakképzés beiskolázási növekedése kulcskérdés a régió
gazdasági mutatóinak javulása érdekében.
Munkaerő-piaci megfelelés mutatkozik a képzési struktúra és a kevés számú, de nagy
teljesítményeket realizáló nagyvállalkozások között.
Stratégiai jelentőségű nagyvállalatok:
Hatvan térsége
Robert Bosch Elektronika Gyártó
tanműhelyfejlesztés valósul meg.
Gyöngyös térsége
Mátrai Erőmű Zrt.
NGM2016/Egri/FI
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Procter & Gamble
Apollo Tyres - Gyöngyöshalász közelében épül fel az Apollo gumigyár.
Eger térsége
ZF Hungária Kft.
A természeti-, kulturális- és épített környezet egyedülálló adottságainak, a Mátra, Bükk, valamint
a termál- és gyógyvízkészletnek köszönhetően kiemelkedő a turizmus és az idegenforgalom
jelentősége, és biztató, hogy a turizmusban néhány éve mutatkozó fellendülés a kedvező
adottságok kihasználásával hosszabb távon is érvényesülhet; a termálvízre épülő turizmus
feltételei országos szinten is kiemelkedőnek tekinthetőek, ezért a régió egészség- és gyógy
turisztikai szempontból is nagy jelentőséggel bír. A megyén keresztül húzódó ipari, gazdasági
tengely mentén, ami az M3-as autópálya vonalával esik egybe, egyenletesen oszlanak el az ipari
szakképző iskolák. Munkaerő piaci megfelelés mutatkozik a képzési struktúra és a kevés számú,
de nagy teljesítményeket realizáló nagyvállalkozás között. A lakossági igények kiszolgálására
számos modern és egészséges élelmiszereket előállító vállalkozás működik itt. Meghatározó a
helyi kiskereskedelmi bolthálózatok és élelmiszerláncok.
A megye a turizmus mellett az egészség- és gyógy turisztikai szempontból is jelentős értékeket
képvisel, amely a felnőttképzés területén is újabb lehetőségeket teremt.
Kulcsfontosságú a térség hagyományokra épülő piacképes kézműipara, mely jelentős számú
kisvállalkozást és munkavállalót foglalkoztat.
Kevés (néhány 10) ipari nagyvállalkozás alkotja a gazdaság meghatározó részét. A működő
vállalkozások gazdálkodását a szervezeti struktúrától eltérő teljesítmény jellemzi. A szervezetek
méretének növekedésével az elért árbevétel exponenciálisan nő, a gazdasági ágak között pedig a
szolgáltatások helyét egyre inkább átveszi az ipar. Az elért bevételek nagysága szoros
összefüggést mutat a nagyvállalatok jelenlétével, az ipari vállalkozások tevékenységével és a
befektetett külföldi tőke nagyságával. Erősödik e vállalkozások részéről a beszállító igény,
azonban ebben még a megyén kívüli szereplők aránya dominál.
Rendkívül nagyszámú mikro vállalkozás (elsősorban) a kereskedelem, szolgáltatás,
mezőgazdaság területén, azok viszont a foglalkoztatás meghatározó részét képviselik. A működő
vállalkozások –ezen belül a kisvállalkozások– alakulásukat követően egyre kisebb részben
képesek fennmaradni.
Jelentős vállatok Heves megyében
Alkalmazotti létszám (2013 forrás)
1. Robert Bosch Elektronikai Gyártó Kft.
2789
2. Mátrai Erőmű Zrt
2315
3. ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft.
803
4. Horváth Rudolf Intertransport Keresk. és Szolg. Kft.
635
5. Agria Volán Közlekedési Zrt.
596
6. Heves Megyei Vízmű Zrt.
581
7. ZF Lenksysteme Hungária Gépjárműalk. Gyártó Kft.
n.a.
8. Agria‐Humán Közhasznú Nonprofit Kft.
471
9. Pikopack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
460
10. EBM Hungary Montorgyártó és Forgalmazó Kft.
424
11. Papst Hungary Motorgyártó és Forgalmazó Kft.
364
12. Mátrametál Fém Csomagolóeszköz Gyártó és Ért. Kft.
334
13. Egererdő Erdészeti Zrt.
333
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Bosch Rexroth Pneumatika Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Dae Chang Hungary Elekronikai Kft.
Johnson Electric Hatvan Elektro. Term. Kft.
Magnetec‐Ungarn Mágnestechnológiai Ipari Kft.
Human‐C Munkaerő‐Közvetítő és Kölcs. Szolg. Kft.
Csabacast Könnyűfémöntöde Kft.
Mátra Volán Autóbusz‐Közlekedési Zrt.
Ruag Ammotec Magyarországi Zrt.
SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Kft.
Sanatmetal ortopédiai és Trauma, Eszk. Gyártó Kft.
Duropack‐Starpack Csomagolóeszk. és Forg. Kft.
VAMAV Vasúti Berendezések Kft.
Elso Elbe Hungária Acélipari és Kereskedelmi Bt.
Mader Logisztikai és Szolgáltató Kft.
Flott‐Trans Szállítmányozó és Fuvarozó Kft.
K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.
Mátra‐Humán Ipari Szolgáltató Kft.
Hatvani Volán Közlekedési Zrt.
Fenstherm Nyílászáró Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
"Rádi Pékség" Sütőipari Kft.
Qualiform Aluminiumipari Term., Keresk. És Szolg. Zrt.
M‐V Consulting Rehabilitációs és Szolgáltató Kft.
Stanley Electric Hungary Fénytechnikai Eszközök Kft.
Hesi Heves Megyei Sütő‐ és Édesipari Kft.
Egertej Tejipari Kft.
Fish and Food Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.
Városgondozás Eger Ipari, Keresk. És Szolg. Kft.
LKH Leoni Kábelgyár Hungária Kft.
Vilati Gyártó Fémszerkezetgyártó és Elektr. Szer. Zrt.
Jász‐Tész Térségi Zöldség‐Gyümölcs Term. És Ért. Kft.
Gyöngyszöv Általános Fogyasztási és Értékesítő Szöv.
Detki Keksz Édesipari Kft.
Szalók Holding Ingatlanfejl. És Haszn. Zrt.
Color Tours Idegenforgalmi és Szállítmányozó Kft.
Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft.
Eger‐Park Hotel Szállodaüzemeltető Kft.
Stühmer Kft.
Asiafood Kft.
Országos Korona Gombaipari Egyesülés
Hunguest Hotels Hungary
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332
n.a.
295
283
n.a.
242
241
n.a.
227
218
n.a.
206
193
n.a.
n.a.
190
189
185
n.a.
176
173
n.a.
170
167
164
n.a.
155
154
148
148
144
142
138
n.a.
n.a.
134
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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1.2 Egri Szakképzési Centrum bemutatása
1.2.1 Alapadatok

 A szervezet elnevezése: Egri Szakképzési Centrum.
 A szervezet rövidített elnevezése: Egri SZC
 A szakképzési centrumot a Nemzetgazdasági Minisztérium a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó
köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015.
(V. 21.) Korm. rendelet, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában
működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a
szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015.
(VI. 12.) Korm. rendelet alapján 2015. július 1-i hatállyal hozta létre.
 Alapítás dátuma: 2015. július 1.
 Az Egri SZC a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt álló költségvetési szerv,
köznevelési intézmény.
 Az Egri SZC tekintetében középirányító szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 1085 Budapest, Baross u. 52.
 Az Egri SZC önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
 Az Egri SZC vezetője a főigazgató.
 Az Egri SZC székhelye: 3300 Eger, Kertész utca 128.
 Az Egri SZC tagintézményei (megnevezés, cím):
Tagintézmény megnevezése
Egri SZC Bornemissza Gergely
1. Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma
1.1
Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és
2. Vendéglátóipari Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma

Tagintézmény székhelye/telephelyei
3300 Eger, Kertész utca 128.
3300 Eger, Vincellériskola utca 1.
3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.

2.1

3300 Eger, Donát út

2.2

3300 Eger, Kisvölgy utca 46.

Egri SZC Kossuth Zsuzsanna
3. Szakközépiskolája, Szakiskolája,
Kollégiuma és Könyvtára
Egri SZC József Attila Szakközépiskolája,
4. Szakiskolája és Kollégiuma
4.1
NGM2016/Egri/FI
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Egri SZC Damjanich János
5. Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma
5.1
Egri SZC Remenyik Zsigmond
6. Középiskolája
Egri SZC Március 15. Gimnáziuma,
7. Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Fábri Eufrozina

3000 Hatvan, Vécsey Károly utca 2/a.
3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 1.
3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.
3024 Lőrinci, Kastélykert

1.2.2 Az Egri Szakképzési Centrum tevékenysége és feladatköre

Az Egri SZC a jogszabályokban meghatározottak szerint a következő feladatokat látja el:
A szakképzési centrum fő feladataként a szakiskolai és szakközépiskolai nevelés-oktatást,
Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi
gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai
nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató
munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát.
Feladata az alapító okiratban meghatározott tagintézmények nevelési-oktatási tevékenységének
irányítása, szervezése, valamint önálló gazdálkodási tevékenységet folytatva biztosítani:
 a munka-erőpiaci igényeknek megfelelő képzési szerkezet kialakítását,
 a tagintézmény zavartalan működésének (nevelési-oktatási tevékenységének, a
jogszabályok által meghatározott közfeladat végrehajtásának) feltételeit,
 a beiskolázás sikerességéhez szükséges pályaorientációs tevékenység feltételeit,
 az aktív szerepvállalást a felnőttoktatásban és a felnőttképzésben.

1.2.3 Az Egri Szakképzési Centrum Szervezeti ábrája

NGM2016/Egri/FI
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1.2.4 Az Egri Szakképzési Centrum tagintézményei földrajzi eloszlásban

Heves megyében a megyei sajátosságokra való tekintettel egy szakképzési centrum fogja össze
az intézményeket, az Egri Szakképzési Centrum, amelyhez 7 szakképző iskola tartozik a fenti
térképen jelöltek szerinti földrajzi eloszlással. A térképen is jól ábrázolódik a megye sajátos
jellemzője, mely szerint a megyén keresztül húzódó gazdasági tengely - Hatvan – Gyöngyös –
Eger - mentén helyezkednek el a szakképző intézmények.
Az egri, a hatvani és a gyöngyösi térség gazdasági súlya meghatározó. Az ipari szakmák
területén a képzés, és ezzel együtt a munkaerő piaci igényeknek való megfelelés földrajzilag és
szerkezetileg is egyenletes eloszlást mutat a térségben található három nagy szakképző iskola –
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Hatvan); József Attila
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Gyöngyös); Bornemissza Gergely Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium (Eger) vonatkozásában.

NGM2016/Egri/FI
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Az egri szakképző iskolák tanulólétszám tekintetében a legnagyobb arányban iskoláznak be a
régióban. Itt a képzési paletta színes és változatos. Az ipari szakmák mellet jelen van a
szolgáltatás, egészségügy, szociális, rendészeti, kereskedelem, vendéglátás, ügyvitel,
közgazdaságtan, szépészet és egyéb ágazatok is.
A megye a turizmus mellett az egészség- és gyógy turisztikai szempontból is jelentős értékeket
képvisel, amely a felnőttképzés területén is újabb lehetőségeket teremt (gyógy- és sportmasszőr,
fizioterápiás szakasszisztens, mentőápoló, stb.). Az iskolarendszerű esti felnőttoktatási paletta
szélesítése pedig az első OKJ-s szakma ingyenessége miatt lehetőséget ad a korábban
lemorzsolódó, iskolát elhagyó felnőtteknek újból bekapcsolódni a szakképzésbe család és munka
mellett egyaránt, melynek következtében a munkavállalási esélyeit növelni tudja. Az
iskolázottság növekedésével pedig egyrészt csökken a munkanélkülivé válás kockázata, másrészt
annak tartóssága is. Ehhez kapcsolódóan a régióban az egyik legfontosabb gazdaság- és
fejlesztéspolitikai cél a foglalkoztatás bővítése, amelyhez a gazdaságfejlesztés mellett szükséges
a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése. Ez foglalkoztatási szempontból a
hátrányos helyzetű és alacsony munkaerő-piaci részvétellel jellemezhető csoportok (köztük az
alacsony iskolai végzettségűek, a fiatalok, az 50 éven felüliek, a romák, a kisgyermekes nők)
munkára ösztönzésével, foglalkoztathatóságának javításával, munkába állásának segítésével
érhető el.

1.3 Az Egri Szakképzési Centrum tagintézményeinek bemutatása

1.3.1 Az Egri SZC Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Az intézmény több mint 130 éves múltra tekinthet vissza, fennállása óta Eger város és
környékének ipari szakképzési igényeinek, szakmunkás utánpótlásának egyik meghatározó
iskolája.
Jelenleg gépész, elektronikai, közlekedés, építész, faipari és könnyűipari szakmacsoportban
folytat szakképzést 14 szakmában és 3 ágazati képzésben szakközépiskolai képzést.
Szakközépiskolai szakképző és szakiskolai szakképző évfolyamokon történik szakképzés. Az
MFKB döntései alapján 6-7 hiányszakmát oktat, és ez által állami ösztöndíjat biztosít tanulóinak
a rendszer beindulása óta.
A szakmai képzés támogatására 3 tanműhely-együttes biztosít a kor igényeinek megfelelő
színteret a gyakorlati képzésben. A központi tanműhely a gépész, elektrotechnika-elektronikai
valamint a könnyűipari szakmacsoportokba, a tanszerviz a közlekedési szakmacsoportba, míg a
telephelyen működő tanműhely az építész és faipari szakmacsoportba tartozó szakmák gyakorlati
oktatására alkalmas oktató helyiségekkel rendelkezik.

NGM2016/Egri/FI
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A tanulók külső gyakorlati helyekre történő kiközvetítése folyamatos. Tíz éves múltra tekint
vissza az az együttműködés, amit az iskola az idei tanévtől az ESZC a ZF Hungária Kft-vel
kötött. Ennek köszönhetően gépi forgácsoló képzésben tanműhelyt működtet a Kft. az iskolán
belül és a vállalat telephelyén egyaránt. A tanuló képzésben résztvevő külső partnerek száma az
utóbbi időben folyamatosan nő, jelenleg 34 cégnél vannak tanuló szerződéssel foglalkoztatva
tanulók.
Közülük többel stratégiai együttműködés valósult meg a folyamatos tanulóképzés biztosítása
érdekében. Felnőtt oktatás keretén belül ráépüléses szakmákat oktat esti tagozaton.
Az iskola, mint pedagógiai műhely egy olyan intézménnyé vált, amely képes a tehetséges
diákokat felkészíteni az érettségire, illetve a magasan kvalifikált középfokú vagy felsőfokú
tanulmányokra. Ugyanakkor a hátrányokkal küszködők felzárkózatására és fejlesztésére, az
egyéni életutak megtalálására, és a szakmaszerzés támogatására. Ennek az adottságnak mind a
mai napig talán a Bornemissza felel meg a legjobban a középiskolai palettán Eger városában.
Nyitott és megújulásra mindig kész intézmény. Nyitott a szakmai és a civil társadalom igényeire,
új módszerek megismerésére és alkalmazására. Az alapértékei között a folyton változó törvényi
és gazdasági környezet ellenére a tanulóközpontúság, partnerközpontúság, esélyegyenlőség,
törvényesség, eredményesség, hatékonyság.
Az iskola nyitottságát az új képzési lehetőségek iránt igazolja, hogy a megnyílt törvényi
lehetőségeknek megfelelően elsők között indította a 3 éves szakképzést, a ráépüléses
szakképzésben az esti tagozatos felnőtt oktatást. A képzési kínálat rugalmas a folyamatosan
változó, a vállalati igényekhez igazodni tudó. Fejlesztések további új ágazatként a jövőben a
nyomdaipar terén valósulnak majd meg.
Az intézmény tanulói létszáma 548. beiskolázási körzete túlnyúlik az egri régión. A tanulók
elhelyezése nem jelent gondot a nagy kollégium épületében megoldható az elhelyezésük. Sajnos
az elmúlt években beiskolázási gondokkal küzd. Ismerve a középiskolai továbbtanulási
tendenciákat és folyamatokat az államilag ösztöndíjjal támogatott hiányszakmák oktatása
továbbra is hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon.
A tanulók számának tekintetében a demográfiai hullámvölgy továbbra is megmarad, mint ahogy
az elkészült heves megyei köznevelési fejlesztési terv adatai is mutatják. A szakmai beiskolázás
felélénkülése a beiskolázási mutatók javulása komoly gazdasági érdek.

1.3.2 Az Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma

Egerben nagy múltú szakképző iskola magában hordozza a múltat, a jelent és a jövőt, a változást,
a növekedést, a folytonos megújulást, a minőségi, versenyképes szakképzést. Az elmúlt évek
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során munkájukat az a cél vezérelte, hogy hagyományaikra építve olyan pedagógiai és szakmai
műhelyt hozzanak létre, amely biztosítja a tanulók felkészítését az érettségi vizsgára,
megalapozza a képességeiknek megfelelő pályaválasztást, illetve az általunk kiemelt négy
szakterület valamelyik részének magas szintű elsajátítását.
A szilárdan megalapozott, sokirányú választékot kínáló képzés során minden tanulónak
lehetősége van, hogy piacképes gyakorlati és elméleti ismereteket szerezzen.
A követelmények teljesítése közben emberséget és normát tanulva diákjaik sikerrel állják meg
helyüket itthon és külföldön egyaránt. Az intézmény a szakmai érettségire készít fel, mellyel
biztosítja a továbbtanulás lehetőségét a választott szakma irányában, vagy akár főiskolán,
egyetemen. A szakmai követelményeket figyelembe véve kiemelten kezeli az idegen nyelvek
(angol, német, francia,) és az informatika oktatását.
Széles képzési kínálatot nyújt az élelmiszeripar, a kereskedelem - marketing, a mezőgazdaság, és
a vendéglátás - turisztika területén. Az iskola tantestülete és jó tárgyi felszereltséggel
rendelkezik. Élelmiszeripari és mezőgazdasági szakképzésben résztvevő tanulói számára saját
tangazdaság, tanpince, tanpékség, valamint cukrászműhely biztosítja a szakmai oktatás
színvonalas feltételeit. A kereskedelem-marketing szakirányban tanulók szakma- képzését jól
felszerelt taniroda, pénztárgép-terem és kabinetek, míg a vendéglátás-turisztika területén
tanétterem, tankonyha, tankávézó, tanszálloda áll a gyakorlati képzés szolgálatában.
Külső szakmai gyakorlatra a gazdaság jeles képviselői fogadják a tanulókat. Sajnos az elmúlt
években az intézmény mindig beiskolázási gonddal küzdött. A csökkenő tanulólétszám a
demográfiai mutatók és a szakmák után történő csökkenő érdeklődés következményeinek
tudható be. Az iskola különböző területein jelentkezik a létszámprobléma.
Az iskola jelenlegi tanulói létszáma 804 fő, jelentős hányadukat a környező településekről
származó diákok adják. Ebből a szakképzésben 554 fő tanul. A vendéglátás iránt legnagyobb az
érdeklődés.
Ezt követik a szakközépiskolai osztályok, majd rendre az élelmiszeripari, kereskedelmi, végül a
mezőgazdasági képzések. Korábban a mezőgazdasági képzések korlátlan beiskolázásra volt
lehetőség. Az utóbbi években ezen osztályok indítása komoly gondot jelent. A szakközépiskolát
elsősorban a gyér jelentkezési számok sújtják. A szakiskolákban, a tanulók alapismereteinek a
hiánya és képességbeli problémáik miatt, a bukások száma igen magas és jellemző a
lemorzsolódás is. Az intézmény nem működhet kollégiumi kapacitás nélkül, ugyanis a
beiskolázási körzete átnyúlik Heves megye határain, Nógrád- és Borsod megyékből is vannak
tanulók. Sok olyan diák jár ide, akik szociális okok miatt kell, hogy kollégista legyen.
Az iskola példaértékű kapcsolati hálóval rendelkezik. A szakmai kamarák és a különböző
gyakorlati képzőhelyek optimális szakmai támogatást nyújtanak a minőségi szakmai oktatáshoz.
Az intézmény példaértékű kapcsolatot ápol országos, kulturális szervezetekkel, mint például
Rákóczi Szövetséggel, a Kárpát-medencei Magyar és Történelem Tanárok Egyesületével. A
turizmusban jelentkező fellendülés miatt tovább nő az iskola jelentősége és az idegenforgalom
területén fejlesztéseket is igényel a jövőben.
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1.3.3 Az Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája Kollégiuma és
Könyvtára

Mintegy fél évszázados múltra tekint vissza. E rövid idő alatt jelentős szerepet vállalt Heves
megyében, mivel egyedül itt képeztek egészségügyi szakdolgozókat. Az eltelt időszakban a
megye kiemelkedő és szinte egyedülálló képzési struktúráját valósította meg. Egészségügyi
ágazati képzést folytat, valamint szociális gondozó és ápolókat, gyakorló ápolókat, egészségügyi
asszisztenseket, ápolókat képez nappali és esti munkarendben egyaránt.
2011/2012-es tanévtől új profillal egészült ki képzési palettája, a rendészeti előkészítő
szakközépiskolai tagozattal.
Az iskola képzési profilja az alap képzéseinek állandósága mellett folyamatosan megújul,
rugalmasan alkalmazkodik a munkaerő-piaci igényekhez. Széles szakképzési kínálata van, jó
választás azoknak, akik a közszféra dolgozói szeretnének lenni.
Intézmény jó kapcsolatot ápol az egészségügyi, szociális, karitatív és rendészeti partnerekkel.
Tanulói többsége Heves megyéből érkezik, de Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar és
Pest megye településeiről is folytatnak az iskolában tanulmányokat. 150 férőhelyes kollégium
egészíti ki a tanulók ellátását.
A tanártovábbképzés folyamatos a tantestületben, a tanulmányok egy része támogatott, de sokan
képzik magukat önköltséges módon is. A kollégák fogékonyak az új pedagógiai módszerekre. A
tantestület jól összeszokott, osztja a közös célokat. A szakképzésben óraadó (főként orvos)
kollégák is dolgoznak.
A tanulók létszáma 583 zöme közepes, illetve ennél gyengébb képességű, természetesen vannak
kivételek is. A diákok műveltségét nagyban befolyásolja a szociális háttér. A szakiskolai
osztályoknál sajnos a szülők nagy része a szakmunkás alkalmazotti rétegből kerül ki, és nem
kevés a munkanélküli sem. A rossz szociális háttér miatt a szülők a szakmai képesítés
megszerzésére ösztönzik gyermekeiket mielőbbi munkába állás reményében. Ezeknél az
osztályoknál főképp a viselkedéskultúra és az erkölcsi nevelés terén nagyon sok feladat vár a
nevelőtestületre. A tanulók közül sokan egyéni bánásmódot, egyénre szabott foglalkozást
igényelnének. Nem elhanyagolható az SNI gyermekek száma sem.
A rendezetlen családban, mély szegénységben élő tanulók száma ugrásszerűen növekedett. A
lakásotthonokban, a nevelőszülőknél elhelyezett tanulók létszáma magas. A magatartászavarral,
identitásproblémával küzdő tanulók nevelése komoly kihívás az intézmény számára. Egyre több
a teljesen egyedül élő 17-21 éves tanuló, akik esetében nemcsak a kollégium, hanem az iskola is
szülőszerepben van.
A szakközépiskolai osztályainkban eredményesebb a pedagógiai munka, a tehetségesebb
tanulóinknál születnek szép eredmények, persze itt is akad nehézség bőven.
Biztató a rendvédelmi szakközépiskola tanulói összetétele, reméljük a válogatott tanulócsoport
hozza majd a jó színvonalat. A tehetségesebb gyerekek részére szakköröket,
versenyfelkészítéseket szervezünk, velük helyi, regionális és országos versenyeken is részt
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veszünk. Az intézmény számára az elkövetkező időszak legfontosabb kihívásai között szerepel
majd a foglalkoztatottság és a versenyképesség javítása. A duális szakképzés feltételei is adottak
az iskola megfelelő kapcsolatot ápol az egri Markhot Ferenc Oktatókórházzal és a város szociális
intézményeivel. A tanulószerződések száma évről - évre növekszik.

1.3.4 Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Gyöngyös város egyik legnagyobb oktatási intézménye. Szakmunkás iskolai oktatást folytat
gépipari, építőipari, faipari, könnyűipari, élelmiszeripari és villamos ipari szakmákban.
Szakközépiskolai területen ruhaipari technikus, elektrotechnikai technikus és autószerelő
szakképesítések megszerzésére van lehetőség az érettségi vizsga letételét követően. Az iskola
biztosítja az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítést. Gyakorlati oktatás az iskola
tanműhelyeiben és az iskolával szerződéses kapcsolatban álló gazdálkodó szervezeteknél folyik.
Megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik feladataink ellátásához.
Az Apollo Gumigyár igényeinek tanműhely beruházás valósult meg az idei évben. Két gumiipari
tanműhely került kialakítása ahol megfelelő színvonalon folyhat majd az oktatás a 2016 /2017 –
es tanévtől valamint a Procter & Gamble fejlesztéseit figyelembe véve terveztük a beiskolázást
2017 szeptemberére.
Oktatást folyik három évfolyamos szakképzésben (vegyipari, építőipari, faipari, élelmiszeripari,
könnyűipari,
gépész,
elektronikai
szakmacsoportba
tartozó
szakmák),
ágazati
szakközépiskolában (vegyipar, szépészet, informatika, ügyvitel), érettségihez kötött
szakképzésben (gyakorló fodrász, gyakorló kozmetikus, erősáramú elektrotechnikus, műszaki
informatikus, gumiipari technikus, irodai asszisztens), valamint érettségire készít fel a
szakiskolások középiskolájában. Tanuló létszám a 2015. október 1-jei statisztika alapján 453 fő.
Az elméleti oktatás az iskola 29 tantermében szaktantermi rendszerben valósul meg. Gyakorlati
képzés az iskola tanműhelyeiben és duális képzés keretében gazdálkodó szervezeteknél folyik.
Megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik feladatok megoldásához. Az iskola 160 fő
befogadására képes kollégiummal, könyvtárral és a mindennapos testnevelés lebonyolításához
szükséges sportlétesítmények használatával rendelkezik. Az intézmény szakközépiskolai és
szakiskolai oktatás mellett kollégiumi ellátást is tud biztosítani egyrészt a saját, másrészt a város
más középiskolájában tanulók részére.
Ismerve a középiskolai továbbtanulási tendenciákat és folyamatokat az államilag ösztöndíjjal
támogatott hiányszakmák oktatása továbbra is hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon.
A tanulók számának tekintetében a demográfiai hullámvölgy továbbra is megmarad, mint ahogy
az elkészült heves megyei köznevelési fejlesztési terv adatai is mutatják. A szakmai beiskolázás
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felélénküléséhez ugyanakkor elengedhetetlen a felsőoktatási és gimnáziumi keretszámok
szűkítése és mindehhez társulnia kell a munkaerőpiac élénkülésének is.
A tanulók oktatását közel 50 fő nagy felkészültségű pedagógus végzi, 17 nem pedagógus
dolgozó segítségével. Néhány szakmai tantárgy oktatásánál óraadók megbízására is sor kerül. Az
iskolai oktató-nevelő munkához és a gyakorlati képzéshez a jelenlegi tanévben a személyi
feltételek és a szakos ellátás biztosított. Szakmailag jól felkészült nevelőtestület dolgozik az
intézményben, demokratikus munkahelyi légkörben folyik a mindennapos tevékenység.
A magas színvonalú szakmai munkát jelzi, hogy tanulók országos és megyei versenyeken kiváló
eredményeket érnek el, évek óta az SZKTV versenyek országos döntőinek helyezettjei.
A tanműhelyek az iskola épületében, valamint a Kenyérgyár úti telephelyen találhatók. A
tanulók gyakorlati oktatásába a duális képzés keretében bekapcsolódnak a környékbeli
gazdálkodó szervezetek, mint például a Mátrai Erőmű Zrt., a Mátrai Hegesztéstechnikai és
Szakképzési Kft., a Gyöngyösi Mezőgép és Járműtechnikai Kft., a Bemolux Kft, Nadi Oázis Kft,
pékségek, a következő tanévtől az Apollo Tyres és a P&G.

1.3.5 Az Egri SZC Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Az alapítási éve 1890. A város fejlődése, gazdasági fellendülése ekkor már szükségessé tette az
iparos képző iskola létrehozását. Az országban az elsők között itt indult olyan érettségit adó
képzés, amelyre szakmunkás bizonyítvány birtokában - életkortól függetlenül - bárki
jelentkezhetett. A DISZI-ben Magyarországon elsőként indult kísérleti jellegű 9-10. osztályos
képzés, és az intézet tantestülete dolgozta ki azt a kísérleti tantervet, amelyben már akkor kiemelt
szerepet kapott az informatikai és idegen nyelvi oktatás. A régióból több mint 1000 tanulót
beiskolázó, hatalmas oktatási centrum.
A három épületszárnyból álló iskolaépületben több mint 60 tanteremben folyik az oktatás. Az
1998-as évek óriási változásokat hoztak, mert az ezredforduló tájékán indul az iskolában a
világbanki tanterv alapján működő informatikai és közlekedési szakközépiskolai képzés. Hatvan
térségében történt ipari szerkezetváltás pedig új, korszerű, high-tech (csúcstechnológia) szakmai
képzéseket indukált. Megkezdődött a mechatronikai technikus-, és a termelésirányítási és
logisztikai szakirányban működő gépipari mérnökasszisztens – képzés. A felsőoktatás irányában
is elmozdult, ugyanis a menedzserasszisztens képzést a Miskolci Egyetem akkreditálta, így a
legtehetségesebb tanulók Magyarország legnagyobb campusában folytathatták felsőfokú
tanulmányaikat.
A pedagógiailag jól felkészült, nagy tapasztalattal bíró tantestületnek köszönhetően a gyakorlati
oktatás ma már kabinetrendszerben zajlik. Az iskola földrajzi helyzetéből adódóan a gazdasági
egységeknél végzett gyakorlat is rendkívül sokszínű. Az iskolai tanműhely közel 300 gazdasági
szereplővel tart munkakapcsolatot. Az Egri Szakképzési Centrum Damjanich János
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Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma olyan oktatási központ szerepét tölti be, amely a
térség ipari és gazdasági fejlődését jelentősen befolyásolja, hiszen az iskola a területi igényeknek
megfelelően foglalkozik a munkanélküliek át- illetve továbbképzésével, felnőttoktatással is. Az
intézmény beiskolázási körzete túlnő a megyehatárokon: Nógrád, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok
megye tanulóit is fogadja.
A DISZI Pedagógiai Programja a készség- és képességfejlesztés. A nevelőtestület méltán büszke
arra, hogy tanulóik ma egyetemeken, főiskolákon tanulnak, úgy, hogy a különböző
iskolatípusokon keresztül szintről szintre haladva, egyre magasabb végzettségeket szerezhettek.
Büszkék a mesterré vált, sikeres szakemberekre, vállalkozókra, akik a megnövekedett
igényekhez igazodva mindig megújulva gyakorolják valaha itt tanult mesterségüket.
Duális szakképzés terén jó kapcsolatot ápol a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-vel és a
környező kkv szektor képviselőivel. A képzési palettáján a 2016-os tanévtől az egészségügyi
ágazat és a régió munkaerő piaci igényeknek megfelelően a vegyipari szakmák is bevezetésre
kerülnek.

1.3.6 Az Egri SZC Remenyik Zsigmond Középiskolája

Füzesabonyi székhellyel a járás egyetlen középiskolája. Tanulólétszáma mindössze 250 fő, de a
térségben betöltött szerepe messze felülreprezentált. A diákok főleg a környező településekről
járnak be. Az iskola felújított épülete a város központjában helyezkedik el, könnyen
megközelíthető, nyugodt, biztonságos környezetben.
Az intézményben gimnáziumi- (kifutó rendszerben), szakközépiskolai- és érettségire épülő
szakképzés folyik 9-14. évfolyamokon. Az utóbbi esti tagozaton, felnőttoktatás keretén belül is.
Az iskola fő profilja az informatikai oktatás, de emellett egyre népszerűbb az ügyviteli-, és az
újonnan induló közgazdasági ágazat is. Informatikai szakmai versenyeken tanulói mindig
eredményesen szerepelnek. Az idei tanévben először szállítmányozási ügyintéző szakképzést is
indított, alkalmazkodva a felmerülő igényekhez.
A jelenlegi szerkezeti struktúrát 2015. július 01-jén nyerte az intézmény, amikor az Egri
Szakképzési Centrum tagintézményévé vált.
A fenntartó a Nemzetgazdasági Minisztérium lett, működtetője továbbra is a város
önkormányzata. A kormány koncepciója a következő években, évtizedekben meghatározó
jelentőségű lesz, kifutó jelleggel megszűnik az intézménybe folyó gimnáziumi képzés és helyére
új szakképző osztályok lépnek. Új ágazatok bevezetésével a régió munkaerő szükségletének a
biztosítása a fő feladat. A 2016/2017 tanévtől kezdődően csak szakképzési évfolyamokra
történik beiskolázás.
NGM2016/Egri/FI
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A tanulók nagyobb része más településről érkezik főként a környező, kisebb falvakat
(pl.: Szihalom, Mezőtárkány, Besenyőtelek, Dormánd stb.) foglalja magába. A hátrányos
helyzetű tanulók száma magas. A diákok majdnem harmada tartozik ide némelyikük nemcsak
anyagilag, hanem szociokulturálisan is hátrányban van a többi növendékhez képest.
A lemorzsolódás elkerülésének érdekében az intézményi profilba illő -jelenleg szakiskolai- a
jövőben szakközépiskolai képzés(ek) indításának lehetőségét is kell alakítani. Ezen képzési
forma a szakmai tanulmányok végeztével (3 év) az érettségire (+2 év) készíti fel a tanulókat, időt
és esélyt adva a szerényebb képességű diákoknak.
A számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02) szakma jó lehetőséget biztosíthat a gyengébb
képességű tanulók számára, akik így a lemorzsolódást elkerülhetik, és az iskolapadban
maradnak.
Az intézményben dolgozó pedagógusállományról elmondható, hogy elkötelezett, kellőképpen
motivált, hivatását szerető kollégákból áll, akik birtokában vannak a szükséges szakmai
ismereteknek és infokommunikációs kompetenciáknak. Az intézmény informatikai
infrastruktúrája átlagon felüli. A pedagógusok rendelkeznek saját hordozható számítógéppel, és
minden osztály számára adott egy-egy interaktív táblával felszerelt tanterem.

1.3.7 Az Egri SZC Március 15 Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma

1949-ben, Vájáriskolaként kezdte el az oktatás iránt elkötelezett munkáját. Az intézmény
beiskolázási körzetét meghatározza földrajzi fekvése: a Heves-Nógrád-Pest megye határán fekvő
Lőrinci városában működik. Kollégium, könyvtár, bányász, vendéglátóipari, kereskedelmi
tanműhelyek, tanétterem egészítik ki az oktatást.
Az intézmény célja, hogy kiszolgálja a földrajzi határterülethez tartozó gazdasági szervezetek
szakember igényeit. Ennek megvalósítása érdekében a képzési paletta úgy változik, ahogyan a
térség szakember igénye megkívánja.
Az Egri Szakképzési Centrum tagintézményei kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek
az ERASMUS+ program keretében. A külföldi partneriskolákkal való együttműködésnek
köszönhetően évente több tucat tanuló szerezhet gyakorlati tapasztalatokat a hazaitól eltérő
munkakörnyezetben. Az intézmény infrastrukturális feltételei adottak a minőségi szakmai
oktatáshoz, bár a bányászati képzéshez szükséges tanműhely további fejlesztése szükséges.
Megfelelő partneri kapcsolatot ápol az partnereivel és egyéb civil szervezettekkel.
Együttműködési megállapodás aláírására került sor a szakmai oktatás minél magasabb
színvonalon történő megvalósításáért a Mátrai Erőmű Zrt.-vel a bányászati szakmákkal
kapcsolatban.

NGM2016/Egri/FI
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Jelenlegi tanulólétszám 423 fő. Ez évről - évre stagnál. Népszerű a rendészeti képzésük a fiatalok
körében.
Az ESZC Március 15 Gimnáziuma Szakképző Iskolája és Kollégiuma az egyik helyszíne
hazánknak, ahol folyik a hazai bányászat fejlesztése, illetve egykori tekintélyének helyreállítása.
A szakmai képzés sikeres indult el és folytatódik.
A vájárképzésben résztvevő tanulók létszáma:
9. évfolyamon:
12 fő
10.évfolyamon:
10 fő
A diákok szakma iránti érdeklődése annak köszöntető, hogy a környéken élnek a bányász
hagyományok és közvetlen környezetünkben tudtuk kínálni az elméleti és gyakorlati képzést. A
szakma elsajátítása után, van elhelyezkedési lehetőség a környéken, nevezetesen Visontán
(vállalati járatokkal történik a munkahelyre szállítás) ahol szintvizsgát követően folyik a
gyakorlati képzés tanulószerződéssel, duális képzésben.
• az összefüggő nyári gyakorlatot már Visontán teljesítik
• a gyakorlati képzés keretében a gyakorlati hely -Visonta- a tanulószerződésnek
megfelelően azt vállalja, hogy felkészíti a tanulókat a gyakorlati vizsgára.

1.4 Az Egri Szakképzési Centrum képzési kínálata
A szakképzési centrumban nagy hangsúlyt kap a helyi munkaerő-piaci igényeknek megfelelő
szakképzett munkaerő biztosítása. A Centrum struktúrája rugalmasan tudja kiszolgálni ezen
igényeket az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzési kínálataival, ezáltal
nagymértékben hozzájárul a térség foglalkoztatási mutatónak a javulásához. A térség munkaerőpiaci igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése mellett.

1.4.1 Az Egri Szakképzési Centrum képzési palettája a hatályos Alapító okirat alapján

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OKJ azonosító
3454301
3458201
5434404
5572301
3454302
2154301
3552201
5452501
3452101
5452301
5452502
5552501
3458202
5454401
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szakképesítés megnevezés
Abroncsgyártó
Ács
Államháztartási ügyintéző
Ápoló
Asztalos
Asztalosipari szerelő
Audio- és vizuáltechnikai műszerész
Autóelektronikai műszerész
Autógyártó
Automatikai technikus
Autószerelő
Autótechnikus
Bádogos
Bányaipari technikus

szakmacsoport
8
9
15
1
11
11
6
13
5
6
13
13
9
5
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

3154401
3172301
3152101
5448101
3154202
3454202
3552101
3481101
5572302
5421101
3581103
3421101
3462201
5421102
5472001
3434101
3452201
3452202
3152201
3452203
5452302
3134101
5454102
3458203
5458201
5462301
3462301
5152202
5452201
2154302
5454301
3454203
3454204
3172501
5421103
3458204
3452102
5481301
5581501
5472002
5481001
3558201
5448102
3134601
5452103
3452103
3452502
3484101
3452501
5421104
5454302
5272301
5272302
5281501
5272003

70

5272502

71

5281502
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Bányaművelő
Betegkísérő
Bevontelektródás kézi ívhegesztő
CAD-CAM informatikus
Cipőfelsőrész-készítő
Cipőkészítő
CNC gépkezelő
Cukrász
Csecsemő és gyermekápoló
Dekoratőr
Diétás szakács
Díszműkovács
Dísznövénykertész
Divat- és stílustervező
Egészségügyi asszisztens
Eladó
Elektromechanikai műszerész
Elektromos gép- és készülékszerelő
Elektronikai gyártósori műszerész
Elektronikai műszerész
Elektronikai technikus
Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó
Élelmiszeripari technikus
Épület- és szerkezetlakatos
Épületgépész technikus
Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
Erdészeti szakmunkás
Erőművi kazángépész
Erősáramú elektrotechnikus
Faipari gépkezelő
Faipari technikus
Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
Férfiszabó
Fertőtlenítő-sterilező
Festő
Festő, mázoló, tapétázó
Finommechanikai műszerész
Fitness-wellness instruktor
Fodrász
Fogászati asszisztens
Fotográfus és fotótermék-kereskedő
Gáz- és hőtermelőberendezés-szerelő
Gazdasági informatikus
Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő
Gépgyártástechnológiai technikus
Gépi forgácsoló
Gépjármű mechatronikus
Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
Gépjárműépítő, szerelő
Grafikus
Gumiipari technikus
Gyakorló ápoló
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
Gyakorló fodrász
Gyakorló gyógyszertári asszisztens
Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens
Gyakorló kozmetikus

Fábri Eufrozina
5
1
5
7
10
10
5
18
1
4
18
4
20
4
1
17
6
6
6
6
6
17
21
5
5
20
20
5
6
11
11
10
10
1
4
9
5
3
19
1
19
5
7
16
5
5
13
13
13
4
8
1
1
19
1
1
19
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

5272303
3452105
3176101
5476101
5472601
5414001
5572003
3452106
3458205
3558203
5481201
5448103
5448104
3452104
3454304
5434601
5448201
3452503
3452107
3452504
3452505
3458206
3452506
3454205

96

5572510

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

5434101
3462202
5421302
5476102
3152203
5572512
5581502
3458207
3458208
3454306
3458209
2154201
5434501
5458203
5452304
3452301
5458204
5576203
5572311
2162302
5421303
3452109
5452106
3558205
5448105
3134103
5434502
3454206
5421304
5458102
5414002
3454105

NGM2016/Egri/FI

Gyakorló mentőápoló
Gyártósori gépbeállító
Gyermek- és ifjúsági felügyelő
Gyermekotthoni asszisztens
Gyógy- és sportmasszőr
Gyógypedagógiai segítő munkatárs
Gyógyszertári asszisztens
Hegesztő
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
Idegenvezető
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
Informatikai rendszergazda
Ipari gépész
Ipari gumitermék előállító
Irodai asszisztens
IT mentor
Járműfényező
Járműipari fémalkatrész-gyártó
Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
Járműkarosszéria készítő, szerelő
Kályhás
Karosszérialakatos
Kárpitos
Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens
Kereskedő
Kertész
Kiadványszerkesztő
Kisgyermekgondozó, nevelő
Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)
Klinikai laboratóriumi asszisztens
Kozmetikus
Kőfaragó, műköves és épületszobrász
Kőműves és hidegburkoló
Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
Lakástextil-készítő
Logisztikai ügyintéző
Magasépítő technikus
Mechatronikai technikus
Mechatronikus-karbantartó
Mélyépítő technikus
Mentálhigiénés asszisztens
Mentőápoló
Motorfűrész-kezelő
Mozgókép- és animációkészítő
Műanyagfeldolgozó
Műanyagfeldolgozó technikus
Műemléki helyreállító
Műszaki informatikus
Műszakicikk-eladó
Nonprofit menedzser
Női szabó
Nyomdaipari gépmester
Parképítő és fenntartó technikus
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
Pék

Fábri Eufrozina
1
5
2
2
1
3
1
5
5
5
18
7
7
5
8
16
7
13
5
13
13
9
13
11
1
17
20
4
2
5
1
19
9
9
12
5
10
17
9
5
6
9
2
1
20
4
8
8
9
7
17
15
10
12
20
3
21
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129

5434301

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

5434401
3481103
5454202
3158204
5554106
3481104
5484104
3452302
3458210
3452110
2158201
5476202
3476201
5476203
5421305
3454106
5454203
5421108
2154202
5481203
3458211
5434602
3454401
5434402
5434403
5481101
3481105
3581102
3452204
3421504
3485301
3458212
3558208
3562202
3134104
3121501
3121502
2121502
2154102
3534101
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Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás)
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Pincér
Ruhaipari technikus
Sírkő és műkőkészítő
Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
Szakács
Szállítmányozási ügyintéző
Számítógép-szerelő, karbantartó
Szárazépítő
Szerszámkészítő
Szobafestő
Szociális asszisztens
Szociális gondozó és ápoló
Szociális szakgondozó
Szoftverfejlesztő
Szőlész-borász
Textilipari technikus
Textilműves
Textiltermék-összeállító
Turisztikai szervező, értékesítő
Útépítő
Ügyviteli titkár
Vájár
Vállalkozási és bérügyintéző
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
Vendéglátásszervező-vendéglős
Vendéglátó eladó
Vendéglátó-üzletvezető
Villanyszerelő
Virágkötő és virágkereskedő
Víz- és csatornaműkezelő
Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő
Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
Zöldség- és gyümölcstermesztő
Raktáros
Virágbolti eladó
Virágkötő
Mézeskalács-készítő
Sütőipari és gyorspékségi munkás
Boltvezető

Fábri Eufrozina

15
15
18
10
9
21
18
13
7
9
5
9
2
2
2
7
21
10
4
10
18
13
16
5
15
15
18
18
18
6
20
14
5
5
20
17
20
20
21
21
17
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1.4.2 Az Egri Szakképzési Centrumban a 2015/2016. tanévben folyó képzések

Tagintézmény

2015/2016. tanévben
folyó ágazati
szakközépiskolai képzés

2015/2016. tanévben oktatott szakmák nappali
(N) és esti (E) tagozaton

Építészet
Gépészet
Közlekedésgépész
Autószerelő (E)
Autóelektronikai műszerész (N)
Autótechnikus (E)
Asztalos (N)
CNC gépkezelő (E)
Épület- és szerkezetlakatos (N)

Egri SZC Bornemissza
Gergely Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma

Festő, mázoló, tapétázó (N)
Gépi forgácsoló (N) (E)
Hegesztő (N) (E)
Ipari gépész (N)
Karosszérialakatos (N)
Kőműves és hidegburkoló (N)
Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (N)
Magasépítő technikus (N)
Női szabó (N)
Villanyszerelő (N)
Élelmiszeripar
Kereskedelem
Közgazdaság
Vendéglátóipar
Erdészeti szakmunkás (N)
Eladó (N) (E)
Cukrász (N) (E)

Egri SZC Kereskedelmi,
Mezőgazdasági és
Vendéglátóipari
Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma

Irodai asszisztens (E)
Kereskedő (N)
Kertész (N)
Logisztikai ügyintéző (N) (E)
Pék (N)
Pincér (N)
Szakács (N) (E)
Szőlész-borász (N)
Vendéglátó eladó (N)
Vendéglátásszervező-vendéglős (N)
Virágkötő és virágkereskedő (N)

NGM2016/Egri/FI

21

Egri SZC főigazgatói pályázat 2016

Fábri Eufrozina

Egészségügy
Egri SZC Kossuth
Zsuzsanna
Szakközépiskolája,
Szakiskolája, Kollégiuma és
Könyvtára

Rendészet
Ápoló (N)
Egészségügyi asszisztens (N)
Gyakorló ápoló (N) (E)
Szociális gondozó és ápoló (N) (E)
Informatika
Szépészet
Könnyűipar
Asztalos (N)
Erősáramú elektrotechnikus (N)
Festő, mázoló, tapétázó (N) (E)
Gyakorló fodrász (N) (E)

Egri SZC József Attila
Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma

Gyakorló kozmetikus (N)
Hegesztő (N)
Ipari gépész (N)
Karosszérialakatos (N)
Kőműves és hidegburkoló (N)
Női szabó (N) (E)
Pék (N)
Villanyszerelő (N)
Gépészet
Informatika
Kereskedelem
Közlekedésgépész
Autószerelő (N)
Autóelektronikai műszerész (N)
Asztalos (N)
Eladó (N) (E)
Elektromos gép- és készülékszerelő (N)
Épület- és szerkezetlakatos (N)

Egri SZC Damjanich János
Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma

Festő, mázoló, tapétázó (N)
Gépi forgácsoló (N)
Gyártósori gépbeállító (N)
Hegesztő (N) (E)
Ipari gépész (N)
Karosszérialakatos (N)
Kőműves és hidegburkoló (N)
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (N)
Logisztikai ügyintéző (N) (E)
Mechatronikai technikus (N) (E)
Műszaki informatikus (N)
Női szabó (N)
Pék (N)

NGM2016/Egri/FI
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Számítógép-szerelő, karbantartó (N)
Vendéglátó eladó (N)
Villanyszerelő (N)
Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (N)

Bányászat
Kereskedelem
Vendéglátóipar
Rendészet
Bányaipari technikus (E)
Egri SZC Március 15.
Gimnáziuma, Szakképző
Iskolája és Kollégiuma

Cukrász (N) (E)
Eladó (N) (E)
Festő, mázoló, tapétázó (N)
Pincér (N)
Szakács (N) (E)
Vájár (N)
Vendéglátásszervező-vendéglős (N)
Informatika
Közlekedés

Egri SZC Remenyik
Zsigmond Középiskolája

Ügyvitel
Informatikai rendszergazda (N)
Ügyviteli titkár (N) (E)
Szállítmányozási ügyintéző (N) (E)

1.4.3 Az Egri Szakképzési Centrum 2016/2017. tanévben induló képzési kínálata

Tagintézmény

2016/2017. tanévben induló
szakgimnáziumi képzések
(ágazat nevével)

2016/2017. tanévben induló
szakközépiskolai képzések
9. évfolyamon

Hiány
szakképesítés
(igen/nem)

Ács

nem

Asztalos

nem

Épület- és szerkezetlakatos

igen

Festő, mázoló, tapétázó

nem

Gépi forgácsoló

igen

Építőipar
Épületgépészet
Faipar
Gépészet
Egri SZC
Bornemissza
Gergely
Szakközépiskolája,
Szakiskolája és
Kollégiuma

NGM2016/Egri/FI

Közlekedésgépész

Hegesztő

igen

Ipari gépész

igen

Karosszérialakatos

igen
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Kőműves és hidegburkoló

igen

Központi fűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő

nem

Női szabó

igen

Villanyszerelő

igen

Eladó

nem

Cukrász

nem

Élelmiszeripar
Kereskedelem
Közgazdaság
Egri SZC
Kereskedelmi,
Mezőgazdasági és
Vendéglátóipari
Szakközépiskolája,
Szakiskolája és
Kollégiuma

Egri SZC Kossuth
Zsuzsanna
Szakközépiskolája,
Szakiskolája,
Kollégiuma és
Könyvtára

Vendéglátóipar

Pék

igen

Pincér

nem

Szakács

igen

Szőlész-borász

nem

Vendéglátó eladó

nem

Virágkötő és virágkereskedő

nem

Szociális gondozó és ápoló

igen

Abroncsgyártó

nem

Egészségügy
Rendészet

Informatika
Ügyvitel
Szépészet
Vegyipar
Egri SZC József
Attila
Szakközépiskolája,
Szakiskolája és
Kollégiuma

Asztalos

nem

Festő, mázoló, tapétázó

nem

Hegesztő

igen

Ipari gépész

igen

Karosszérialakatos

igen

Kőműves és hidegburkoló

igen

Női szabó

igen

Pék

igen

Villanyszerelő

igen

Asztalos

nem

Eladó
Elektromos gép- és
készülékszerelő
Épület- és szerkezetlakatos

nem

Egészségügy
Gépészet
Informatika
Egri SZC Damjanich
János
Szakközépiskolája,
Szakiskolája és
Kollégiuma
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Kereskedelem
Közlekedésgépész

nem
igen
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Férfiszabó

nem

Festő, mázoló, tapétázó

nem

Gépi forgácsoló

igen

Gyártósori gépbeállító

igen

Hegesztő
Hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő
Ipari gépész

igen

Karosszérialakatos
Kőfaragó, műköves és
épületszobrász
Kőműves és hidegburkoló

igen

nem
igen

nem
igen

Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő

nem

Műanyagfeldolgozó

nem

Női szabó

igen

Pék

igen

Számítógép-szerelő, karbantartó

nem

Szárazépítő

nem

Vendéglátó eladó

nem

Villanyszerelő

igen

Víz-, csatorna- és közműrendszerszerelő

nem

Cukrász

nem

Bányászat
Kereskedelem
Vendéglátóipar
Egri SZC Március
15. Gimnáziuma,
Szakképző Iskolája
és Kollégiuma

Egri SZC Remenyik
Zsigmond
Középiskolája

NGM2016/Egri/FI

Rendészet
Eladó

nem

Festő, mázoló, tapétázó

nem

Pincér

nem

Szakács

igen

Vájár

igen

Informatika
Közgazdaság
Ügyvitel
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A 2016/2017. tanévben indítani tervezett –közismereti oktatás nélküli- szakképesítések

Tagintézmény megnevezése

Egri SZC Centrum Bornemissza
Gergely Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma

Egri SZC Kereskedelmi,
Mezőgazdasági és Vendéglátóipari
Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma

Egri SZC Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskolája, Szakiskolája,
Kollégiuma és Könyvtára

Egri SZC József Attila
Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma

Egri SZC Damjanich János
Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma
Egri SZC Március 15. Gimnáziuma,
Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Egri SZC Remenyik Zsigmond
Középiskolája

NGM2016/Egri/FI

2016/2017. tanévben indítani tervezett
szakképesítés / szakképesítés-ráépülés
OKJ szerinti megnevezése

2016/2017. tanévre
vonatkozólag a
szakképesítés hiányszakképesítés-e?

Asztalos
Autóelektronikai műszerész
Autószerelő
Gépi forgácsoló
Magasépítő technikus
Villanyszerelő
Cukrász
Eladó
Irodai titkár
Kereskedő
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Pék
Pincér
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Szakács
Szőlész-borász
Vendéglátó eladó
Vendéglátásszervező
Virágkötő és virágkereskedő
Ápoló
Egészségügyi asszisztens
Gyakorló ápoló
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
Gyakorló mentőápoló
Erősáramú elektrotechnikus
Fodrász
Gumiipari technikus
Fodrász
Kozmetikus
Hegesztő
Irodai titkár
Műszaki informatikus
Autóelektronikai műszerész
Autószerelő
Autótechnikus
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Műszaki informatikus
Kereskedő
Vendéglátásszervező
Államháztartási ügyintéző
Gazdasági informatikus
Informatikai rendszerüzemeltető
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Irodai titkár

nem
nem
nem
igen
igen
igen
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem
nem
igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem
igen
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
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1.5 Az Egri Szakképzési Centrum tanulói
Az Egri Szakképzési Centrum tanulóinak összetétele igen változatos. A centrum tagintézményei
széles skálán befogadni tudó iskolákként működnek. A jobb képességű tanulóknak az érettségi
megszerzéséhez és a felsőfokú szakmaszerzéshez nyílik lehetősége. A hátrányos helyzetű
tanulók aránya igen magas, főként a szakiskolai osztályokban ezért a szakképzésben komoly
kihívást jelentenek azok a társadalmi problémák, melyek az oktatás e szín-terén csapódnak le.
A 16. életévig tartó tankötelezettség negatív hatása egyértelműen a szakképző iskolákban
jelentkezik, ezért kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a tankötelezettséget elvesztő
fiatalok ne forduljanak el az iskolától, ne hagyjál félbe a tanulmányikat. Ebben a prevenciós
folyamatba be kell vonni a Gyermekjóléti Szolgálatot és a legfőbb partnerként a szülőket is.
A tanulóink nagy része Heves megyéből érkezik. Jelentős a környező megyékből Borsod–
Abaúj–Zemplén és Szolnok megyékből hozzánk jelentkezők száma is. A tagintézményeinktől
távol lakók kollégiumunkban kaphatnak elhelyezést.
A tanulók zöme közepes, illetve ennél gyengébb képességű, természetesen vannak kivételek is.
A diákjaink műveltségét nagyban befolyásolja a szociális háttér. A szakiskolai osztályoknál
sajnos a szülők nagy része a szakmunkás alkalmazotti rétegből kerül ki és nem kevés a
munkanélküli sem. A rossz szociális háttér miatt a szülők a szakmai képesítés megszerzésére
ösztönzik gyermekeiket mielőbbi munkába állás reményében. Ezeknél az osztályoknál főképp a
viselkedéskultúra és az erkölcsi nevelés terén nagyon sok feladat vár a nevelőtestületekre. A
tanulók közül sokan egyéni bánásmódot, egyénre szabott foglalkozást igényelnének. Nem
elhanyagolható az SNI gyermekek száma sem.
A rendezetlen családban, mély szegénységben élő tanulók száma ugrásszerűen növekedett. A
lakásotthonokban, a nevelőszülőknél elhelyezett tanulók létszáma magas. A magatartászavarral,
identitásproblémával küzdő tanulók nevelése komoly kihívás a tagintézmények számára. Egyre
több a teljesen egyedül élő 17-21 éves tanuló, akik esetében nemcsak a kollégium, hanem az
iskola is szülőszerepben van.
A szakközépiskolai osztályainkban eredményesebb a pedagógiai munka, a tehetségesebb
tanulóinknál születnek szép eredmények, persze itt is akad nehézség bőven.
Szülői támogatottságra érdeklődésre, leginkább a szakközépiskolai osztályainkból számíthatunk.
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1.5.1 Tanulói létszámadatok
Az Egri Szakképzési Centrum tanulóinak létszáma az 2015. október 1-jei állapot szerint:
Egri SZC
Bornemissza
Gergely
Szakközépiskolá
ja, Szakiskolája
és Kollégiuma

Egri SZC
Kereskedelmi,
Mezőgazdasági és
Vendéglátóipari
Szakközépiskolája
, Szakiskolája és
Kollégiuma

Egri SZC Kossuth
Zsuzsanna
Szakközépiskolája
, Szakiskolája,
Kollégiuma és
Könyvtára

Egri SZC József
Attila
Szakközépiskolája
, Szakiskolája és
Kollégiuma

Egri SZC
Damjanich János
Szakközépiskolája
, Szakiskolája és
Kollégiuma

Egri SZC
Március 15.
Gimnáziuma,
Szakképző
Iskolája és
Kollégiuma

Egri SZC
Remenyik
Zsigmond
Középiskolája

141

-

-

-

-

-

34

107

2028

172

308

483

217

534

163

151

34

75

62

63

26

376

572

102

244

532

235

-

30

46

21

13

18

48

-

548

880

585

461

1066

432

258

459

64

121

83

76

44

48

23

396

47

129

141

22

34

23

-

Tanulói
létszám
összesen

Gimnázium
Szakközépiskola
ebből felnőttoktatás

Szakiskola
ebből felnőttoktatás

Tanulói létszám
ebből felnőttoktatás

Kollégium

283

2061
176

4230
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1.6 Felnőttoktatás és felnőttképzés az Egri Szakképzési Centrumban
Az Egri Szakképzési Centrum nagy hangsúlyt fektet az iskolarendszerű felnőttoktatás és az
iskolarendszeren kívüli felnőttképzési tevékenység összehangolt működésre. Célunk mindkét
terület esetében az, hogy minél szélesebb társadalmi rétegek számára tegyük elérhetővé a
folyamatos szakmai fejlődést, a változó munkaerő piaci igények figyelembe vételével.
Az Egri Szakképzési Centrum kiemelt feladata a felnőttek munkaerő-piaci
alkalmazkodóképességének javítása, felnőttoktatásban/felnőttképzésben való részvételük
ösztönzése. A magyar gazdaság szakképzett munkaerő-igénye folyamatosan növekszik. A
felnőttképzésben való részvétel Magyarországon az Eurostat adatai alapján, az EU
összehasonlításban nem éri el a kívánt szintet. Az élethosszig tartó tanulás mindenki számára
követelmény kell, hogy legyen. Ezáltal csökken az munkanélkülivé válás kockázata és növekszik
a munkaerő piaci esélye. A centrum a helyi gazdasági igényeket figyelembe véve alakítja ki
rugalmasan a képzési kínálatát felnőttoktatás és felnőttképzés területén egyaránt. Sikeres két
felnőttoktatási kampányt könyvelhetünk el az elmúlt beiskolázási időszakban. Megfelelő
tájékoztatást nyújtunk és ösztönözzük a felnőtteket a további szakmatanulásra és a jövőben is
nagy hangsúlyt fektetünk majd a szakképzés ezen szegmensére. A helyi gazdaság igényeit
kiszolgálva számos vállalattal konzultálva indítottunk „belső” dolgozóknak képzéseket például
keresztféléves indítással a Mátrai Zrt. dolgozóit Bányaipari technikus képzésre a vállalt
dolgozóit iskoláztuk be.
Az Egri Szakképzési Centrum nagy hangsúlyt fektet az iskolarendszerű felnőttoktatás és az
iskolarendszeren kívüli felnőttképzési tevékenység összehangolt működésre. Célunk mindkét
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terület esetében az, hogy minél szélesebb társadalmi rétegek számára tegyük elérhetővé a
folyamatos szakmai fejlődést, a változó munkaerő piaci igények figyelembe vételével.
A felnőttoktatási rendszerbe történő ingyenes részvétellel (2011. évi CLXXXVII. törvény a
szakképzésről 29.§ és 33.§) számos olyan érdeklődő előtt nyitottuk meg az élethosszig tartó
tanulás lehetőségét, akik korábban iskolai végzettségük, és az ebből fakadó anyagi hátterük
miatt, hátrányosan voltak érintettek a munkaerőpiacon. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a
felnőttoktatás terén akkor tudunk sikereket elérni, ha a beindított képzések összhangban vannak a
megye gazdasági, társadalmi életének igényeivel. A duális képzés keretében nagy hangsúlyt
fektetünk a gyakorlati képzésre, mely akkor tölti be hatékonyan a funkcióját, ha a képzésben
résztvevő számára valós munkahelyi környezet tud teremteni. Ezért fontos a megye minél több
vállalkozásával való kapcsolatfelvétel, folyamatos kommunikáció és együttműködés
megvalósulása.
ESZC felnőttoktatás létszám adatai (2015/2016.tanév I. félév)

ESZC felnőttoktatás létszám adatai (2015/2016.tanév keresztféléves oktatásszervezés)

NGM2016/Egri/FI
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Az Egri Szakképzési Centrum felnőttképzési tevékenysége
Az iskolarendszeren kívüli képzések tervezésénél is a munkaerő piaci szükségleteket tartjuk
leginkább szem előtt, melyet pályázati lehetőségekkel kívánunk minél szélesebb réteg számára
elérhetővé tenni. A GINOP 6.1.1.-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése
kiemelt projekt pályázatának keretében felzárkóztató jellegű (pl. alapkompetencia fejlesztés, 7-8.
osztályos felzárkóztató képzés), szakmai jellegű (pl. háztáji zöldségtermesztés, kerti
járdakövező) és OKJ-s képzésekkel (pl. szobafestő, zsaluzóács) bővítettük a felnőttképzési
palettánkat. A GINOP 6.1.1.-15 kiemelt projekt keretében jelenleg 5 „Alapkompetencia
fejlesztés” képzés folyik Kálban, Erdőtelken, Erken, Kömlőn és Egerben, 88 fő bevonásával.
További 45 képzés előkészítése zajlik, melyeket a pénzügyi forrás biztosítása után folyamatosan
indítunk. A pályázati forrásból finanszírozott iskolarendszeren kívüli felzárkóztató képzések
sikeres elvégzése, a résztvevő számára a jövőben lehetőséget teremt az iskolarendszerű
felnőttoktatásba történő bekapcsolódásra.
A megye munkaerő keresletét figyelembe véve pályázatot nyújtottunk be 2016. március 1-jén a
Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által kiírt „Ajánlattételi felhívására”,
melynek keretében további 13 új OKJ-s képzés engedélyeztetését kérelmeztük. Úgy, mint bolti
hentes, gépi forgácsoló, gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő, irodai asszisztens, központi- fűtés és gázhálózat rendszerszerelő, logisztikai
ügyintéző, vállalkozási- és bérügyintéző, pék, sütő és gyorspékségi munkás, vendéglátó eladó,
személy és vagyonőr, szociális asszisztens.
Az Egri Szakképzési Centrumban a felnőttképzés területén jelenleg több szakmacsoportban 30
képzést kínálunk az érdeklődőknek, melyet folyamatosan bővítünk.
Képzési program

Képzési kör

Engedély száma

Ápolási asszisztens

A

E-001283/2015/A001

Asztalosipari szerelő
Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő)
Faipari gépkezelő

A

E-001283/2015/A002

A

E-001283/2015/A003

A

E-001283/2015/A004

Hulladékfeldolgozógép-kezelő

A

E-001283/2015/A005

Hulladékgyűjtő és -szállító

A

E-001283/2015/A006

Hulladékválogató és -feldolgozó

A

E-001283/2015/A007

Kisteljesítményű kazánfűtő (max.2t/h)

A

E-001283/2015/A008

Konyhai kisegítő

A

E-001283/2015/A009

Lakástextil-készítő

A

E-001283/2015/A010

Parkgondozó

A

E-001283/2015/A011

Számviteli ügyintéző

A

E-001283/2015/A012

Szociális gondozó és ápoló

A

E-001283/2015/A013

Társadalombiztosítási ügyintéző

A

E-001283/2015/A014

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

A

E-001283/2015/A015

Segéd gát- és csatornaőr

B

E-001283/2015/B013

Településkarbantartó

B

E-001283/2015/B016

ECDL 7

D

E-001283/2015/D001
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ECDL Start

D

E-001283/2015/D002

7-8. osztályos felzárkóztató képzés

D

E-001283/2015/D003

Alapkompetencia fejlesztés

D

E-001283/2015/D004

Elektronikai gyártósori műszerész

A

E-001283/2015/A016

Szobafestő

A

E-001283/2015/A017

Tetőfedő

A

E-001283/2015/A018

Zsaluzóács

A

E-001283/2015/A019

Családellátó

A

E-001283/2015/A020

Betonozó segéd

B

E-001283/2015/B018

Háztáji zöldségtermesztés

B

E-001283/2015/B019

Kerti járdakövező

B

E-001283/2015/B020

Közfoglalkoztatás szervező

B

E-001283/2015/B021

A megyében található Apolló gumigyárral való együttműködés eredményeként „Abroncsgyártó
és „Gumiipari technikus” képzések megvalósítását tervezzük, a mezőgazdaság területén pedig az
„Aranykalászos gazda” képzéssel szeretnénk bővíteni hamarosan a kínálatot.
Célunk a munkaadói igényeknek megfelelő minőségi felnőttoktatás és felnőttképzés
megvalósítása.

1.7 HÍD-program
A felzárkóztató évfolyamokra vonatkozó tapasztalataink napjainkig a következőkben foglalhatók
össze. Beiskolázásban az Egri SZC 3 tagintézménye vesz részt a HÍD II/C programban
Gyöngyösön, Lőrinciben, és Egerben. Ez a harmadik tanév, amikor a Híd-program keretén belül
indultak osztályok. Az általános iskolák számolnak a Híd-program lehetőségével, tudatosan
irányítják hozzánk azokat a tanulóikat, akik betöltötték a 15. évüket, de nem sikerült a 6. vagy 7.
osztálynál tovább jutniuk. Mindhárom tanévben a megengedett legnagyobb létszámmal
indítottuk el a képzést. Az előző két tanévben igen magas volt a lemorzsolódási aránya
Gyöngyösön és Egerben, az idei évben kevesebb tanulót veszítettünk.
A tagintézményekben a szükséges tartalmi szabályzók rendelkezésre állnak, a pedagógiai
programokba illetve a helyi tantervekbe beillesztették ezt a képzési formát, elkészítették a
megfelelő tanmeneteket, mindezeket harmonizáltatták a központi elvárásokkal, előírásokkal.
Az elmúlt két évben a Híd program követelményeit teljesítő fiatalok közül fele tanul valamilyen
szakmát a tagintézményeknél, náluk nem mutatkozik hátrány a 8. osztályból bekerülő tanulókkal
szemben, és vélhetően sikeres szakmunkásvizsgát tesznek. Életkoruk 17 és 20 év között van.
Összességében megállapítható, hogy ez a program egy fontos lehetőség, utolsó mentőöv az
általános iskolát befejezni nem tudó diákoknak. Nagyon sok múlik azonban az őket tanító
kollégák személyiségén, toleranciáján, hiszen a Híd-programba belépő fiatalok egészen más
hozzáállást, pedagógiai eszközöket és szemléletet igényelnek, mint a szakképzésben részt vevő
társaik.
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A jövőben a Szakképzési Híd programokban, a részszakképesítés megszerzésére irányuló
képzésekben való részvétel jelent majd esélyt a felzárkózásra.

1.8 Duális szakképzés megvalósulása az Egri Szakképzési Centrumban
Fontos a szakképzés partnereivel a megfelelő kapcsolat kiépítése, hiszen a gazdaság hatékony és
zavartalan működéséhez a kvalifikált, munkaerő bázist folyamatosan biztosítani szükséges. Nagy
hangsúlyt kap a reformok megvalósításának folyamatában, valamint a minőségi
szakemberképzés biztosításában a duális szakképzés. A minőségi szakképzéshez pedig
elengedhetetlen a cégekkel, vállaltokkal történő kapcsolati tőke minél szélesebb körű
kiterjesztése, a tanulószerződések számának a növelése. Az Egri Szakképzési Centrum az elmúlt
időszakban számos megyei illetékességű vállalattal vette föl a kapcsolatot. Az együttműködés
célja a szakmák népszerűsítése, közös pályaválasztási kampánnyal a szakmaválasztás motiválása
a beiskolázási mutatók javítása. Az együttműködésnek köszönhetően számos esetben, mint
például az Apollo Tyres vagy a Pocter & Gamble Hyginett Kft. tanműhely kialakítása indul.
A duális képzés legnagyobb előnye, hogy éppen azon a téren ad jelentős szakmai többletet, ahol
a munkáltatók eddig mindig hiányt jeleztek, ez pedig az életszerű gazdálkodói körülmények
közötti szakmai gyakorlat. A szakmai képzés gyakorlati részét tanulószerződéssel vállalatoknál
töltő fiatalok a valós gyakorlati szakmai háttér birtokában magabiztosabban léphetnek ki a
munkaerő-piacra és rövid időn belül találhatnak állást a fellendülő gazdaság lehetőségei között.
A kiszélesedő duális képzési rendszer hozzájárulhat a szakképzés presztízsének, vonzerejének
növekedéséhez. A foglalkoztatási mutatók javulását kell hogy eredményezze a duális képzés
minél szélesebb körű kiterjesztése, mivel javul a versenyképesség, és csökken a lemorzsolódás.
A tanulószerződések száma – a demográfiai okokból folyamatosan fogyatkozó tanulószám és a
gazdasági válság ellenére – nem csökkent, az elmúlt években évente 46-47 ezer tanulószerződést
tartott a gazdasági kamara nyilván. Ezen túlmenően évente kb. 9000 tanuló együttműködési
megállapodás keretében tölti a gyakorlati képzésének egy részét (a nyári összefüggő gyakorlatot
vagy a szorgalmi időszak egy részét) gazdálkodó szervezeteknél. Ezért tovább kell erősíteni a
vállalati valós körülmények között megvalósuló gyakorlati oktatást, hiszen a tanulók abban a
közegben, vállalti atmoszférában találkoznak valós munkakörülményekkel, ami a minőségi
szakmai oktatás nélkülözhetetlen eleme.
Az Egri Szakképzési Centrum az elmúlt időszakban számos megyei illetékességű vállalattal vette
fel a kapcsolatot. Az együttműködés célja a szakmák népszerűsítése, közös pályaválasztási
kampánnyal a szakmaválasztás motiválása a beiskolázási mutatók javítása. Az
együttműködésnek köszönhetően számos esetben (pl. az Apollo Tyres) tanműhely kialakítása
indult.
A megye munkaerő-piaci igényeinek biztosítása, a térségben létesülő új beruházások szakember
biztosítása érdekében számos kis- és középvállalkozással, intézménnyel, céggel működünk
együtt:
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Platt 2003 Fémszerkezetgyártó, Szerelő és Szolgáltató Kft., SBS Szerelő, Javító és Szolgáltató
Kft,. Schoen+Sandt Hungary Gépgyártó és Szolgáltató Kft., GYEGÉP Ipari, Termeltető,
Kereskedelmi és Gépgyártó Kft,. Tobroco Machinery Kft., Vilati Gyártó Kft., Füzes FK Ipari és
Kereskedelmi Kft., Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft., Mátrai Erőmű Zrt., ZF Hungária Kft.,
Pocter & Gamble Hyginett Kft., Robert Bosch Automotive Steering Kft., Apollo Tyres
(Hungary) Ltd., BUMJIN Electronics Hungary Kft., Markhot Ferenc Oktatókórház és
Rendelőintézet, EGRI IDŐSEK OTTHONA, Gyermekjóléti és Bölcsödei Igazgatóság, Idősek
Berva-völgyi Otthona, Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona, Családsegítő Intézet,
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., KURDI FAMILY PÉK KFT., AZ TOPKER KFT., COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt., Juventus-Panoráma Kft., Agria Drink Kft.,
SPORTIVO NOUVO Kft., COOP Kápolna Zrt., Dormánd Község Önkormányzata, Tarna-Menti
Szociális Központ.
Megvalósult együttműködési megállapodások:
1. SBS Szerelő, Javító és Szolgáltató Kft.
Platt 2003 Fémszerkezetgyártó, Szerelő és
2.
Szolgáltató Kft.
schoen + sandt Hungary Gépgyártó és
3.
Szolgáltató Kft.
GYEGÉP Ipari, Termeltető, Kereskedelmi és
4.
Gépgyártó Kft.
5. TOBROCO MACHINERY Kft.
6. Füzes FK Ipari és Kereskedelmi Kft.
VILATI GYÁRTÓ Fémszerkezetgyártó és
7.
Elektronikai Szerelő Zrt.
8. ZF Hungária Kft.
9. Mátrai Erőmű Zrt.

3358 Erdőtelek, Fő út Kalász-tanya 340/1. hrsz.
3324 Felsőtárkány, Berva Ipartelep, 2411. hrsz.
3300 Eger, Kistályai út 6.
1133 Budapest, Pannónia utca 89. 8. em. 32.
3300 Eger, Kistályai út 18.
3300 Eger, Mátyás Király út 138.
3300 Eger, Faiskola u. 9.
3300 Eger, Kistályai út 2.
3271 Visonta, Erőmű u. 11.

Folyamatban lévő együttműködési megállapodások:
1.
2.
3.
4.
5.

Pocter & Gamble Hyginett Kft.
Robert Bosch Energetika Kft.
Robert Bosch Automotive Steering Kft.
Apollo Tyres ( Hungary) Ltd.
BUMJIN Electronics Hungary Kft.

3200 Gyöngyös, Jedlik Á. u. 2-4.
3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.
3397 Maklár, Lenksysteme u. 2.
1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12. 3. em.
3021 Lőrinci, Herédi út 050/18. hrsz.

1.9 Projektek, külföldi kapcsolatok
Az Egri Szakképzési Centrum jelentős szerepet vállal a hazai, és a külhoni magyar tannyelvű
intézményekkel, valamint nemzetközi partnerekkel megvalósuló projektekben.
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Az Erasmus+
A program a legjelentősebb mobilitási célú pályázat, ami igen népszerű a tagintézményeink
körében. Számos sikeres projektet könyvelhetünk el Európa számos országaiban, mint például
Bécs, Milánó, Düsseldorf és számos megvalósításra váró projekt vár még ránk. A minőségi
szakképzést nagyon jól kiegészítik a projektek, hiszen az Erasmus+ program támogatja, hogy a
szakképzésben tanuló diákok és a szakképzéssel foglalkozó szakemberek szakmai gyakorlaton
vehessenek részt külföldön, ezáltal Európa-szerte javuljon a szakképzés színvonala. A program
segíti, hogy a szakképző intézmények stratégiai partnerségeket hozzanak létre más
intézményekkel és különböző cégekkel annak érdekében, hogy szoros kapcsolat épüljön ki az
oktatás és képzés, illetve a munka világa között. A tanulók szakmai kompetenciái, ismeretei
bővülnek, ezáltal javul az elhelyezkedési esély és sikeresebbek lehetnek a munka világába.
Tagintézményeink szoros kapcsolatokat ápolnak külhoni magyar tannyelvű intézményekkel a
hagyományok ápolása kulturális és szakmai kapcsolatok terén. A jövőben ezen kapcsolatokat
tovább erősíteni, építeni és támogatni szükséges.
Tagintézményeinkben egyszerre van jelen a hagyományok ápolása és újabb a kor igényeire
reagáló programok szervezése. A szakképzés jövőbe mutató céljainak elérése érdekében
szakmákat népszerűsítő programokat, projekteket, pályaorientációs fórumokat előadásokat
szerveznek, melyek segítik tanulóinkat a világ és önmaguk megismerésben.
A hagyományok ápolása és a szakmai tudás cseréje valósul meg az aktív, határokon átnyúló
intézményi partnerkapcsolatoknak köszönhetően. Az Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és
Vendéglátóipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma évek óta az intézmény felvidéki
és gyergyói testvérkapcsolatának köszönhetően szlovák és erdélyi konyhahetet valósít meg. A
külhoni iskolák diákjai és szakoktatói egy héten keresztül nemzetük ételeit készítik el az
intézmény tankonyháján, mely biztosítja a heti menüt a intézményben étkezők számára. Az
iskola évről-évre országos szakmai konferenciát szervez a Rákóczi Szövetséggel, mely a
magyar-magyar kapcsolatokat és szakképzést szolgálja.
A bányász hagyományokat ápolja egyedülállóan a régióban az Egri SZC Március 15
Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma.
A szakmai fejlődés mellett sport és környezeti nevelés támogatása érdekében városi és megyei
sportrendezvényeket valósítanak meg, témanapokat, kirándulásokat szerveznek. Az ESZC
Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Könyvtára második
évtizede szervezi az egri diáksportélet rangos eseményét a Kollégiumi Spartakiádot. Az Egri
ESZC Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kátai Galériájában
az intézmény volt diákjainak, valamint a szakoktatóinak mesterremekei, képzőművészeti munkái
jelennek meg.
A tagintézmények évenként részt vesznek a „Szabad a pálya” elnevezésű pályaválasztási
kiállításon, az egri Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnokban. Ez a rendezvény az általános iskolások
továbbtanulását hivatott segíteni. A kiállított iskolai standoknál az érdeklődők szóróanyagok és
bemutatók segítségével kaphattak betekintést az adott intézmény működéséről,
szakmacsoportjairól, oktatási rendszeréről.
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Az „Innovatív iskolák” program, a szakképzés, nevelés-oktatás feltételeinek javítását szolgálja.
A hátrányos helyzetű szakiskolai tanulókat segíti az Útravaló – Macika ösztöndíjprogram. A
“Törd át a gátjaidat, a világ légy te magad” középiskolás tanulók felzárkóztatása és
tehetséggondozása, a Nemzeti Tehetség Program segíti a tanulókat az önismeretük és szakmai
fejlődésükben.

1.10 Az Egri Szakképzési Centrum humánerőforrása
A szakképzési és köznevelési törvény új szakmai kritériumai bizonyos elvárásokat támasztanak a
pedagógusok alkalmazása során különös tekintettel a szakmai képzésben oktatókkal szemben.
Fontos és alapvető feladat a szakos ellátottság biztosítása a közismereti és szakmai képzésekben
egyaránt, hiszen ez aminőségi oktatás egyik biztosítéka. A közismereti képzés szakos ellátottsága
a tervszerű beiskolázás eredményeképpen egyensúlyba került, sőt a pedagógusok szakmai
elhivatottságának, valamint a felsőoktatásban megnyíló lehetőségeknek köszönhetően, ma már
minden igényeknek megfelel a közismereti képzésben resztvevők végzettsége, ami megalapozza
az új szakgimnáziumi es szakközépiskolai képzések bevezetését. Bizonyos természettudományos
tárgyak esetében gondokkal küzdünk a szakos ellátás biztosításánál, mint például a fizika, kémia
oktatása. A mindennapos testnevelés felfutó rendszeréből eredő óraszámtöbblet a testnevelés
órák zavartalan megtartása csak két intézménynél jelentett problémát, amit sikerült a második
félévre orvosolni.
A human erőforrás tervezésénél szem ellőtt kell tartani a képzési rendszer átalakulása során
felmerülő igényeket. A vállalati kapcsolataink mentén az egyes cégeknél meglevő szakemberek
bevonása a szakmai elméleti es gyakorlati képzésbe a centrum intézményhálózatában erre
számos esetben van évekre visszamenő jó gyakorlat. A technikai, ügyviteli állomány kapacitása
megfelelő.
A pedagógus életpályamodell bevezetésével kialakult intézményeinknél az értékelési minősítési
rendszer, intézményhez delegált feladatok megfelelő kompetenciával rendelkező személyekhez
leosztásra kerültek. A folyamatos minőségi munkához elengedhetetlen a dolgozók
továbbképzéseinek megfelelő színvonalon történő finanszírozása ez a centrum fontos jövőbeli
feladata.
Az Egri Szakképzési Centrum tagintézményeinek létszám változásait havi rendszerességgel
nyomon követjük, ellenőrizzük. Jelen állapot szerint az Egri Szakképzési Centrum
humánerőforrása intézményi bontásban a következők szerint alakul.
 ESZC Bornemissza Gergely Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Intézménykód
101101
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Technikai
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 ESZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma
Intézménykód
101102

Intézményi létszám/fő
Pedagógus
103

NOMKS
6

Összesen

Technikai
49

158

 ESZC Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és
Könyvtára
Intézménykód
101103

Intézményi létszám/fő
Pedagógus
50

NOMKS
3

Összesen

Technikai
7

60

 ESZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Intézménykód
101104

Intézményi létszám/fő
Pedagógus
47

NOMKS
2

Összesen

Technikai
23

72

 ESZC Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Intézménykód
101105

Intézményi létszám/fő
Pedagógus
87

NOMKS
5

Összesen

Technikai
21

113

 ESZC Március 15. Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Intézménykód
101106

Intézményi létszám/fő
Pedagógus
40

NOMKS
2

Összesen

Technikai
13

55

 ESZC Remenyik Zsigmond Szakközépiskolája
Intézménykód
101107

Intézményi létszám/fő
Pedagógus
22

NOMKS
1

Összesen

Technikai
1

24

Az Egri Szakképzési Centrum tagintézményeinek létszám állománya összesen:
Összes létszám/fő
Pedagógus
408
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1.11 Gazdálkodás
A Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában működő centrumok létrejöttével
hatékonyabb és rugalmasabb intézményrendszer alakult ki. A vállalkozói szemlélettel rendelkező
centrumok szakmai és gazdálkodási önállóságot, a szervezeti egységként működő iskoláik pedig
részleges gazdálkodási önállóságot kaptunk. Mindez nagyobb felelősséget jelent, ugyanakkor
motivációs lehetőséget is ad a szakmai feladatok minél eredményesebb megvalósításához és
folyamatos napi működéshez. Vezetőként a gazdálkodás területén célom a fenntarthatóság, a
hatékonyság a gazdaságosság és a működőképesség biztosítása. Ehhez ki kell alakítani a
kollégákban is az intézményért felelős, a hagyományos pedagógus szerepen túlmutató
intézménymenedzselő szemléletet és bevétel-növelő tevékenységre kell motiválttá tenni a
tagintézmény-vezetőinket, akiknek nagyobb önállósággal vállalkozó szemléletű vezetői stílussal
kell irányítaniuk tagintézményüket.
Energiatakarékos épület– és fűtéskorszerűsítéssel, esetleg megújuló energiaforrások
hasznosításával (pl. napkollektorok) a dologi kiadások jelentős mértékben csökkenthetők. Ezek
anyagi megvalósíthatóságát pályázatok segíthetik. Környezettudatos magatartással – a környezet
tisztasága, épségének megóvása céljából energiát, vizet lehet megtakarítani. Az épületek
korszerűsítése és felújítása sok esetben elengedhetetlen számos esetben azonnali beavatkozást
kíván. Ehhez megfelelő forrásokat biztosítani indokolt és szükségszerű.

Kiadások alakulása

Megnevezés
Személyi juttatások
összesen:
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hj.adó:
Dologi kiadások összesen:
Ellátottak pénzbeli
juttatásai:
Költségvetési kiadások:

2015.évi
Kötelezettségmódosított
vállalás
előirányzat

2015.évi
teljesítés

Teljesítés
%-os
megoszlás

2016.évi
intézményi
terv

Terv %-os
megoszlás

957 509

134 546

796 925

67,80%

2 153 604

60%

268 745

34 071

211 321

18%

589 628

16,50%

360 539

161 667

143 933

12,30%

718 703

20%

54 715

31 829

22 886

1,90%

125 863

3,50%

1 641 508

362 113

1 175 065

100%

3 587 798

100%

A teljesített kiadások közül a legnagyobb részarányt 85,8% a személyi juttatások és a
hozzákapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok képviselik a 2015. évben
A dologi kiadások mértéke 12,3%. Ennek egyik oka az is , hogy a vagyonkezelési szerződések
2015. évben még nem köttettek meg és az abból eredő kötelezettségek értelemszerűen nem
jelentek meg a kiadások között, valamint az év végi kiadások jelentős része januári esedékessége
miatt, már a következő évet terhelik.
Az év végi áthúzódó hatások nem egyoldalúan érvényesültek, az oktatáshoz szükséges szakmai
anyagok éves szintű tervezése szintén jelentősen befolyásolja a dologi kiadások alakulását.
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Az Egri Szakképzési Centrum megalakulása folyamatosan, az előre jelzett igényeknek megfelelő
összegű, készpénz ellátmánnyal látjuk el tagintézményeinket. Az ellátmányt havonta
kötelezettségvállalás formájában igénylik meg tagintézményeink. A jóváhagyást követően a havi
ellátmánnyal a tárgy hónapon belül kell elszámolni. Fontos számunkra, hogy egyetlenegy
tagintézmény se maradjon ellátmány nélkül, biztosítva legyen számukra az általuk igényelt és
alátámasztott összeg, ha nem várt esemény történik, akkor azonnal intézkedni tudjanak a
tagintézmény vezetőink. Az intézményi beszállítók bizalmatlanok voltak a centrum
megalakulásakor. A jövőben kitűzött célunk a készpénzes számlaforgalom minimalizálása, az
intézményi beszállítók bizalmának helyre állítása, amit a rendszeresen, határidőben végrehajtott
banki átutalásokkal próbálunk megvalósítani.
2015.évben a centrum 25.600 eFt saját bevételt realizált. A bevételi előirányzatunk olyan magas
(130.000 eFt) volt, hogy az csak 19,7%-ban tudtuk teljesíteni. Az összes bevételből
természetesen az irányító szervi támogatás (1.217.267 eFt) jelentette a legnagyobb részt (79,2%),
de jelentős bevételi hányadot (19,1%) képviseltek az ÁHT-n belülről érkező működési célú
támogatások összege (294.311 eFt) is.
A bevételek növelése fontos cél a jövőben . A tagintézmények tantermeit, tornatermeit, büfé
helyiségeit továbbra is hasznosítani szükséges, valamint további lehetőségeket keresve bővíteni,
kiszélesíteni a hasznosítás nagyságát. A bevételek főleg termek, tantermek, büfé helyiségek
bérbeadásából, tankonyha és tankávézó bevételeiből áll.
A saját bevételek további növelésének lehetősége:
- tanfolyamok szervezése, felnőttoktatás
- bérmunkák vállalása, mely a bevételek növelése mellett a diákok szakmai gyakorlatának
bővülésével is együtt jár,
- rendezvények szervezése (pl. esküvők, jótékonysági bálok)
- szálláshelyek (kollégiumok, tanszálló) kihasználásának növelése
Vagyongazdálkodás
Az Egri Szakképzési Centrum eszközeinek egy része Önkormányzati tulajdon, melyet
intézményünk vagyonkezelésbe kapott. Egyedül csak Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatával van aláírt vagyonkezelési szerződésünk (3 tagintézményt, és a TISZK-et
érintően) a többi önkormányzattal folyamatban van a szerződéskötés.
Az utóbbi évek forrás hiánya miatt nagyon háttérbe szorultak a tárgyi eszközök beszerzései,
valamint a felújítások. Nagy az amortizáció. Az elhasználódás folyamata az immateriális javak,
valamint az informatikai eszközök esetében a legszembetűnőbb, de lehangoló a helyzet az egyéb
gépek berendezések vonatkozásában is. A minőségi szakemberképzéshez a kornak megfelelő
eszköz és felszerelés biztosítása elengedhetetlen ezért a több éve elhasználódott, „0”-ra leírt
eszközparkunkat minél hamarabb fejleszteni, bővíteni szükséges.
Sajnos, a hét tagintézményből több épületben már hosszú évek óta nem voltak felújítások, csak
minimális karbantartási tevékenységek folytatódtak. Legnagyobb probléma a nyílászárók
elkorrodálása, vízvezeték, elektromos hálózatok teljes cseréjének szükségessége, amely komoly
anyagi forrást igényel. Az utóbbi három évben a KLIK működtetése alatt az épületekben még a
szokásos nyári festések, karbantartási munkálatok is elmaradtak.
NGM2016/Egri/FI
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A centrum intézményeiben elengedhetetlenül szükségesek a felújítási karbantartási munkálatok
ahhoz, hogy az épületek és a bennük folyó oktató munka a mai kor színvonalának megfeleljen.
Az évek óta elmaradó intézményi épületek felújítások (homlokzat, tető-felújítás, nyílászárok
felújítása, szerkezeti javítások) nem halaszthatók sokáig, nem szabad megvárni azt , hogy lassan
élet- vagy balesetveszélyessé válik a bennük folyó oktatás mind a diákok, mind az ott dolgozók
számára. A fejlesztések között elsődleges prioritással bír a korszerű tanműhelyek kialakítása,
bővítése, fejlesztése, a gyakorlati képzéshez szükséges elavult eszközök, gépek cseréje, újak
beszerzése, ezáltal a szakképzésben résztvevő diákok a kornak megfelelő gyakorlati képzésben
részesülhetnek. Az internet a számítógépes helyi hálózat az évtizedek során elöregedett,
megbízhatatlanná vált. A vezetékek fizikai cseréje, az aktív összegző eszközök cseréje optimális
hálózat tervezéssel elengedhetetlenné vált. Az informatikai fejlesztések a centrum egészére
nézve időszerűvé vált. Az intézmények egyik fő hiányossága, hogy az ingatlanok nyílászárói,
homlokzatai, ill. az épületgépészete elamortizálódott. A nyílászárók elavultak,
energiatakarékossági okokból is szükséges a nyílászárók cseréje. Fűtési rendszerek (kazánok
cseréje) korszerűsítésére is nagy hangsúlyt kell fordítani, hogy sok esetben a működőképességet
fenn tudjuk tartani. Megoldást jelenthet a megújuló energia kiépítése (napkollektorok,
napelemek). Ehhez a pályázati források felkutatása a jövőbe kiemelt feladataink közé kell, hogy
tartozzon.
Pályázatok
2015. évben az Egri Szakképzési Centrum és tagintézményei több sikeres pályázaton vettek
részt. Európai Uniós pályázatok mellett egy kisebb körben a hazai intézmények is nyújthatnak
támogatásokat bizonyos célokra.
Minden tagintézmény benyújtotta pályázatát 2015. évben az Útravaló Ösztöndíjprogramhoz,
melynek keretében centrum szinten 2015.évben futó pályázatink a következők voltak:




Egri SZC Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
ERASMUS+ "A jövő technikája a szakmunkásképzésben"
Egri SZC Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
ERASMUS+ "Motiváljunk"
Egri SZC Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
ERASMUS+"Stratégiai Partnerség iskolák között"

KLIK-től átvett projektek


Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Könyvtára
ERASMUS+ "ÚJRA" Egri egészségügyis diákok külföldi szakmai gyakorlata Európában"

A centrum tagintézményi 2016. évben egyre tudatosabban és nagyobb ambícióval keresik a
pályázati lehetőségeket. Mind jobban felismerik a pályázatokban rejlő lehetőségeket az
intézményük, diákjaik és saját maguk számára.
A pályázati erőforrások iránti fokozódó tagintézményi érdeklődést mutatja, hogy
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egy intézmény már kedvező elbírálást nyert a Nemzeti Tehetségprogram – SZTG-15-0019
„Így jártak ők új pályázati lehetőségek felkutatása, – a múltunk megismerése a közös jövőnk
alapja” pályázatával,
három tagintézmény pályázata elbírálás alatt van az ERASMUS+ projektekben,
minden tagintézmény 2016. évben részt vesz az Útravaló Ösztöndíjprogramban, mely a
hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét segíti elő

Felnőttoktatás
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
LXVI. törvény 2015. június 12-ei hatályba lépését követően lehetőség van iskolai rendszerű
felnőttoktatás keretében második szakképesítés ingyenes megszerzésére.
Ebben a régióban is sokan vannak, akik szeretnének magasabb szinten továbbtanulni, vagy a már
meglévő szakmájuk mellé második szakképesítést szerezni, de nem képesek erre saját forrásból
fedezetet biztosítani. Ez a lehetőség számukra azért kiváló, mert felnőttoktatás keretében
tandíjmentesen meg tudják terveiket valósítani. Valamint a felnőttoktatásra biztosított forrás
lehetőséget ad a nappali munkarend szerint megszervezett érettségire felkészítő képzésekre is.
Pályáztunk a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2015. évi terhére, amelynek
keretében 2015. december 16-án aláírtuk a támogatási szerződést a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatallal, mint támogatóval.
A felnőttoktatás forrása lehetőséget ad arra, hogy a tagintézményekben dolgozó pedagógusok
számára, hogy a heti kötelező órájuk teljesítése után megbízási díjban részesüljenek, valamint az
oktatáshoz szükséges anyagigényt magas színvonalon biztosítsuk.
Felnőttképzés
Centrumunk 2015. december 14-én képzési ajánlatot nyújtott be a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal által kiírt GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és
közfoglalkoztatottak képzése” kiemelt projekt ajánlattételi felhívására. A projekt keretében az
alábbi képzések megvalósítását tervezzük.
Képzés megnevezése
1.
7-8. osztályos felzárkóztató képzés
2.
Alapkompetencia fejlesztés
3.
Betonozó segéd
4.
Családellátó
5.
Elektronikai gyártósori műszerész
6.
Háztáji zöldségtermesztés
7.
Kerti járdakövező
8.
Közfoglalkoztatás szervező
9.
Szobafestő
10.
Település karbantartó
11.
Zsaluzóács
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Heves Megyei Kormányhivatal ajánlattételi felhívására az ESZC 2016. március hónapban
pályázatot nyújtott be. A pályázat célja: „A munkaviszonyban állók, a munkahelyüket vesztett,
vagy tanulmányaikat befejezett álláskeresők munkaerő-piaciképzésben való részvételének
támogatása, az első vagy ismételt munkába állás, illetve a munkahelyek megtartásának
elősegítése a munkaerő-piaci igényekhez igazodó ismeretek megszerzésének biztosításával”.
A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.
Az Egri Szakképzési Centrum, konzorciumi tagként, részt vállal a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program keretében a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató
szolgáltatások felhívásra benyújtott támogatási kérelem beadásában és sikeres elbírálás esetén a
megvalósításban.
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1.12 A vezetési koncepció
Köztudott, hogy a vezetés alapvetően gyakorlati tevékenység, hiszen a vezetői munka mindig
konkrét körülmények között zajlik.
És a vezetés nem más, mint
„Az a képesség és akarat, amely egy közös célra sorakoztatja fel az embereket, és a jellem,
amely bizalmat sugall.”
Ez önmagában azonban nem elég! Tudni és akarni is kell a képességet használni. Ekkor a
vezetés igazságon és jellemen alapszik, amelyben a célnak igaznak kell lennie és a jellemnek
akaraterővel kell rendelkeznie.
A vezetőnek, miután mindent elmondott és megtett, hatékonyan befolyást kell gyakorolnia a
vezetettekre, amelynek foka az illető egyéniségétől függ.

Az „izzástól, amelyre képes, a lángtól, amely benne ég a vonzástól, amely a szíveket feléje
fordítja…”

A vezetési koncepciómat a következő öt évre
az alábbiakban határozom meg:
- Az iskolavezetői munkában a törvényi szabályozást valamint a pedagógiai célokat figyelembe
véve, szakszerű, gazdaságos és ésszerű működést szeretnék biztosítani.
- A főigazgatói megbízással együtt járó széleskörű felelősséget határozottan, kitartóan, az
egyedi igényeknek és helyzeteknek megfelelő nyitottsággal és érzékenységgel kívánom
ellátni.
- Demokratikus vezetést kívánok megvalósítani, amelynek során támaszkodni kívánok a
szakképzési centrumban a munkatársak a szülők, az önkormányzat valamint a
partnerintézmények véleményére, javaslataira és kéréseire, hiszen az eredményes és minőségi
munkavégzés mindannyiunk érdeke.
- Innovatív, gyermek- és nevelésközpontú
kulcsfontosságú feladat az esélyteremtés.
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- Az főigazgatói munkám során a demokratikus elvek vezérelnének, előtérbe helyezném az
egyetértést, az összetartozást, a csapatmunkát, mivel az összetartozás morál megteremtése
révén válhat értékesé az emberi erőforrás.
- Munkám során konszenzusra törekednék, vállalnám a kollégák korrekt tájékoztatását,
véleményük kikérését és meghallgatását, a döntésekkel járó felelősséget.
- Vezetői tevékenységem során mindig a lelkiismeretesség és emberség vezérelne.
- A döntések meghozatalánál elsődleges szempont a gyermek mindenekfelett álló érdeke.
- Célom: Hosszú távra gondolkodni, célirányosan haladni, állandó napra kész ismeretek
birtokába lenni, pontos, precíz munkavégzés.
- Hiteles ösztönzési rendszert építenék ki a centrumban, hiszen minden dolgozó joggal várja el
a munkája iráni figyelmet, és annak tisztességes értékelését, elismerését.
- Szeretném, ha jó munkahelyi légkör, testületi egység, nyíltság jellemezné az intézményt.
- Készséggel állok a fenntartó és mindazok rendelkezésére, aki az intézmény fejlődését akarja,
szem előtt tartva a sajátos arculatát a szakképzés ügyét.
- A jogi és tanügy igazgatási ismeretek folyamatos fejlesztése az intézmény érdekét szolgálja.
Fontosnak tartom a törvények, jogszabályok, naprakész ismeretét, ezekkel a tagintézményi
dokumentumok koherenciáját, a tanügyi eljárások megalapozottságát, amellyel biztosítható a
törvényes működés.
- Törekednék az ésszerű és hatékony gazdálkodásra, a nevelő-oktatómunka tárgyi és személyi
feltételeinek biztosítására. A fejlesztéseket külső forrásokból is bővíteni kívánom, fontosnak
tartom a pályázatírást. Az intézmény pályázati tevékenységét ismerem, a számos már futó
projektek kidolgozásában, tervezésében részt vettem, ismerem a centrum pályázatokkal
kapcsolatos jövőbeni vállalásait.
- Kiemelt feladatomnak tekintem a hosszabb távú, munkaerő - piaci igényeket szem előtt tartó
minőségi szakképzés biztosítását, a szakképzési centrum megfelelő képzési szerkezetének a
kialakítását együttműködve a térség társadalmi és gazdasági, szakmai és egyéb szereplőivel.
- Prioritás a szakképzési centrum aktív szerepvállalása a szakképzés iskolai rendszerű
oktatásba, felnőttoktatásban és a felnőttképzésben az ehhez kapcsolódó pályaorientációs
tevékenység erősítése hatékony megvalósítása.
- Támogatni kívánom a kollégáim továbbképzését, mivel a pedagógusok módszertani
kultúrájának a fejlesztése a centrumban folyó színvonalas nevelői oktatói munka biztosítéka.
A közös céljaink elérésében fontos a jól képzett, lelkiismeretes, hivatástudattal vezérelt
nevelőtestület. Fontosnak tartom az értékek átadását és azt, hogy többet hozzak ki a
munkatársakból.
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- Az egyenletes munkaterhelésre helyezném a hangsúlyt. A hatáskörök, feladatok, felelősségek
tisztán látást mindenki számára egyértelművé kívánom tenni.
- A pedagógiai munka ellenőrzését folyamatos feladatomnak tekintem. Úgy gondolom, hogy
minden dolgozó munkája figyelmet, és becsületes értékelést érdemel. Fontos, hogy vezetői
ellenőrzésnek világos rendje alakuljon ki.
- Az információáramlásra nagy hangsúlyt fektetnék, melynek folyamatában fontos hogy a
szabályozottság tükröződjön. A munkahelyi kapcsolatoknál a kölcsönös tiszteletre, a
bizalomra helyezném a hangsúlyt.
- Támaszkodni kívánok a munkatársak, partnereink iskolánkkal kapcsolatos véleményére,
javaslataira, észrevételeire, kéréseire, hiszen az eredményes és minőségi munkavégzés
mindannyiunk érdeke.
- Vezetőként a gazdálkodás területén célom a fenntarthatóság, a hatékonyság a gazdaságosság
és a működőképesség biztosítása. Ehhez ki kell alakítani a kollégákban is az intézményért
felelős, a hagyományos pedagógus szerepen túlmutató intézménymenedzselő szemléletet és
bevételt növelő tevékenységre kell motiválttá tenni a tagintézmény-vezetőimet, akiknek
nagyobb önállósággal és vállalkozó szemléletű vezetői stílussal kell irányítaniuk
tagintézményüket.
- Az előttünk álló időben fontos a helyi adottságok, igények figyelembe vétele, a társadalmi –
gazdasági változások követése, a meglévő erőforrások átcsoportosítása és átgondolt
átszervezése.
- Mai világunkban a szakképzés szervezése kevésbé ideológiai kérdés. Ennek tudatában az
intézmény eredményeit, törekvéseit figyelve, építeni fogok a létrehozott értékekre, minden
eddigi pozitív folyamatot megerősíteni és továbbfejleszteni kívánok. Napjainkra
bebizonyosodott, hogy újítások nélkül az oktatás nem működhet hatékonyan. A korral való
haladás minden tudományterület fennmaradásának feltétele, úgy a pedagógiáé is. Mivel az
oktatás és a szakképzés optimális működése társadalmi érdek, így kiemelten fontos, hogy
igazodni tudjon a változó elvárásokhoz a társadalom képzési igényeihez. Folyamatosan
fejleszteni kell a szakmai munkát, figyelemmel kell kísérni a közoktatási tendenciákat, a
szakképzési és felsőoktatási irányokat, a munkaerő piaci elvárásokat. Fontos, hogy az
intézmény figyelje környezet igényeit programjával alkalmazkodni tudjon a folyamatosan
változó környezethez, rugalmasan alkalmazkodjon az fölmerülő igényekhez.
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2. ÖSSZEFOGLALÁS
Az Egri Szakképzési Centrum főigazgatójakén megfelelő vezetői gyakorlat és tapasztalat
birtokába pályázok az Egri Szakképzési Centrum főigazgatói munkakör betöltésére.
2015. július 1-jével alakult meg az Egri Szakképzési Centrum, Heves megye állami szakképző
intézményeinek irányító költségvetési szerve ahol a megyei sajátosságokra való tekintettel egy
szakképzési centrum fogja össze az intézményeket. A szakképzési centrum főigazgatójakén
folytatni kívánom a megkezdett munkát, demokratikus vezetési elveket kívánok alkalmazni és
konszenzusra törekszem. Munkám során a hatékonyság, tervszerűség, a felelősség, a minőség, a
következetesség, az emberség vezérel. Vezetői programomban fölvázolt elképzeléseim
megvalósításában támaszkodni kívánok az Egri Szakképzési Centrum tagintézményeinek kitartó
munkájára. Bízom abban, hogy jól együttműködve, csapatszellemben közösen építhetjük a
jövőnket.
Fontosnak tartom a szakképzés partnereivel a megfelelő kapcsolat kiépítését, hiszen a gazdaság
hatékony és zavartalan működéséhez a kvalifikált, munkaerő bázist folyamatosan biztosítani
szükséges. Szeretnék hozzájárulni a hazám és Heves megye gazdasági föllendüléséhez. Célom
tehát nem lehet más, mint minél több ember bevonása a szakképzésbe. Ezt a célt csak a gazdaság
igényeihez igazodó, megfelelő számú szakember képzésével és a duális képzés kiszélesítésével
érhetjük el. Az eredményekhez viszont szakmai elhivatottságra, a szakképzési intézmények
vezetőinek és munkatársainak kitartó munkájára van szükség. Kiemelt feladatom az elkövetkező
öt év főigazgatói munkájában az egyenlő esélyek megteremtése mellett, a nevelő–oktató munka
színvonalának emelésével a partnereink elégedettségének a növelésével a munkaerő-piaci
igényeknek megfelelő képzési szerkezet kialakítása a minőségi szakképzés, szakmai oktatás
biztosítása.

„Előbb csináld azt, ami szükséges utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami
lehetetlen.”
(Assisi Szent Ferenc)

Eger, 2016. április 19.
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3. Irodalomjegyzék
Vezetői programom megírásához felhasznált irodalom:
 Heves megye szakképzés‐fejlesztési koncepciója 2013.
Készítette: A Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság és Munkabizottságai megbízásából a Heves
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 Heves megye gazdasági helyzetéről (2014. év) szóló tájékoztató
 Az Egri Szakképzési Centrum Alapító okirata
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