
 
 

Földművelésügyi Minisztérium  

SZIF/257/2015 

 

Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola  

 

 PÁLYÁZAT 

 

a 

Magyar Gyula Kertészeti Szakképző 

Iskola 

(1106. Budapest, Maglódi út 8.) 

Tanár munkakörben igazgató (magasabb vezető)  

beosztás ellátására  

 

Helyzetelemzésre épülő 

 

VEZETŐI PROGRAM 

 

Pályázó: Hajnal Sándor 

 



 

Tartalomjegyzék 

 

 

 

1. Szakmai önéletrajz 3. 

 

2. Személyes motiváció 10 

 

3. Tárgyi feltételek és fejlesztésük 11. 

 

4. Személyi feltételek, és fejlesztési lehetőségei 14. 

 

5. Képzések, osztályok, változások a szakképzésben 15. 

 

6. Pályaválasztás, beiskolázás, új utak keresése 19. 

 

7. A tanulók fegyelmezettsége, neveltsége, új módszerek bevezetése  20. 

 

8. Ifjúság- és gyermekvédelem, fejlesztési lehetőségek 21. 

 

9. Szervezetek az iskolában, együttműködési lehetőségek  22. 

 

10.  Az iskola kapcsolatrendszere 23. 

 

11. Összefoglaló 26. 

 

 Nyilatkozatok 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

Személyi adatok: 

Név:  Hajnal Sándor 

 Telefon:  06/30 9894-183 

 E-mail:  hajnal.sandor@magyula.hu, 

 

 

Szakmai pályafutás: 

 

1980-1983. Dísznövénykertész szakmunkás 

 Kecskemét Szikrai ÁG, Borbási Faiskolája 

1983-1985. Dísznövénykertész szakmunkás 

 Fővárosi Mezőgazdasági Szakmunkásképző 

1985-1988. Dísznövénykertész Szakmunkás 

 Karancslapujtői Karancs Mgtsz 

1988-1990. Kertészeti telepvezető  

 Csabrendeki Mgtsz 

1990-1992. Kertészeti termelő 

 Egyéni gazdálkodó, bérelt területeken, Pest megye 

 

1992-1994. Kertészeti telepvezető 

 SHIP KFT, Budapest 

1994-1997. Főkertész 

 Ipomoea Bt, Budapest 

1997-1999.  Tankertészet vezető, szaktanár 

mailto:hajnal.sandor@magyula.hu


 

 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola 

1999-2004. Főkertész 

 Ipomoea Bt, Budapest. Ezzel párhuzamosan: 

1999-2004. Óraadó szaktanár, növényvédelmi szakirányító 

 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola 

2004-2005. Szaktanár, szakoktató 

 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola 

2005-2011. Tankertészet vezető, szaktanár 

 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola 

2011-2013. Általános igazgatóhelyettes 

 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola 

2013-2014. Általános Igazgató helyettes 

 Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola 

2014-  Megbízott igazgató 

 Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola 

 

 

Végzettségek: 

 

1980. Kertészeti gépkezelő, betanított munkás 

1980. Dísznövénykertész szakmunkás 

1981. A, B, C kategóriás jogosítvány 

1983. Szakközépiskolai érettségi 

1993. Okl. dísznövénytermesztő technikus 

1996. Gazdasági mérnök, kereskedelmi szakirány 

1998. Agrármérnök, növényvédős szakirány 

2007. Gazdasági mérnök-mérnöktanár 



 

2012. Okl. vidékfejlesztési agrármérnök, multifunkcionális 

 gazdálkodási szakirány
  

2012. Közoktatás vezető, pedagógus szakvizsga 

2013. Okl. környezetgazdálkodási agrármérnök-mérnöktanár 

 

 

Szakdolgozatok, diplomamunkák: 

1996. Pótlólagos ráfordítások vizsgálata telepített gyepen. 

 GATE Gyöngyös, 1996. 

1998. A kukorica termesztése és növényvédelme a Perőcsényi  

 Intras Bt-ben. GATE Gyöngyös, 1998. 

2007. Nagyvárosban élő, hátrányos helyzetű munkanélküliek 

 munkaerő-piaci oktatási programjának vizsgálata. 

 SZIE Gödöllő, 2007. 

2012. A Térségi Integrált  Szakképző Központok hatása a  

 közép-magyarországi régió szakképzésére a Színes Tiszk 

 példáján keresztül. KRF Vidékfejlesztési Kar 2012. 

2012. A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakításának és  

 fejlesztésének távlatai. BME Budapest, 2012. 

2013. A duális szakképzés bevezetésének egyes kérdései az  

  agrár-szakképzésben. SZIE Gödöllő, 2013. 

 

Szakmai szervezeti tagság:  

 

1997- Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete 

1997-  Magyar Kertészeti Szakképző Intézetek Szövetsége 2011 

decemberétől alelnöke. 

1999- Alföldi Faiskolások Egyesülete. 



 

1999-  Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara. A 

felügyelő bizottság tagja. 

2002- Die Europäer nemzetközi kertészeti oktatási szövetség 

2010-2012. Magyar Szakképzési Társaság Agrártagozata (megszűnésig) 

2012-  Magyar Díszkertészek Szövetsége , az elnökség tagja 

2012- Magyar Kertészeti Tanácsban a MAKESZISZ képviselője 

2014-  ASZIH hálózatában a Kertészeti  Igazgatói Szakkollégium  

  vezetője 

 

Szakmai továbbképzések, tanfolyamok, tapasztalatok: 

 

1998. Németországi szakmai tanulmányút az oldenburgi faiskolai  

 körzetben. A németországi duális szakképzés 

tanulmányozása, a faiskolai termelők és az iskolák 

kapcsolatainak viszonylatában.  A németországi kertészeti 

szakképzés, kertészeti mesterképzés helyzete Rostrupban. 

( Berufsbildende Schulen, Ammerland)  

2003.  Növényvédelmi szakirányítók 40 órás kötelező 

továbbképzése. (Szent István Egyetem) 

2007. ECDL tanfolyam. Nemzetközi számítógépes jogosítvány. 

 (Neumann János Számítógép-tudományi Társ.) 

2008.  Növényvédelmi szakirányítók 40 órás kötelező 

továbbképzése. (Corvinus Egyetem) 

2009. Ökoiskolai vezetőképző. (Oktatáskutató és Fejlesztő Int.) 

2012. Az LdV-HU-11-VEP-3035 Leonardo da Vinci tanári 

mobilitási pályázat keretében a francia kertészeti képzés, 

valamint a duális szakmai oktatás vizsgálata a TECOMAH 

szakképző iskolában. ( I’Ecole de l’Environnement et du 

Cadre de Vie, Jouy-en Josas) 

 

2013.  Növényvédelmi szakirányítók 40 órás kötelező 

továbbképzése. (Corvinus Egyetem) 

2014.  Tempus Közalapítvány Erasmus+ Szakképzési Mobilitás  



 

 Tanúsítvány továbbképzés, „az intézmények 

nemzetköziesedési folyamatának tudatos tervezése, az 

intézményi stratégiába való illeszkedése”  

 

 

Pedagógiai, szakmai tevékenységek: 

 

1998-  Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai delegáltjaként, szakmai 

vizsgabizottsági tag. 

  

1999. Az Agrár Szakoktatási Intézet megbízásából a vállalkozási 

ismeretek tantárgy szakmai szóbeli vizsga kérdéseinek 

összeállítása a virágkötő szakképesítésnél. 

2001-2003. A FVM VKSzI megbízásából munkakörelemzéseket 

végeztem tananyagfejlesztéshez. A dísznövénytermelő, 

zöldségtermesztő, növényvédő szakmunkás, virágkötő, 

faiskola kezelő rész szakképesítések vizsgálata volt a 

feladatom. 

2004- Folyamatosan együttműködök a jelenlegi NAKVI-val. Az 

alábbi szakmák vállalkozási, kereskedelmi, marketing 

ismeretek szakmunkásvizsga kérdéseinek a szakmai 

lektorálását végeztem el az elmúlt 10 évben:  

 33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész 

33 622 01 0100 31 01 Faiskola termesztő 

33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító 

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztő 

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztő 

31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő 

31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztő 

31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő 

31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész 

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő 



 

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő 

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 

54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő 

54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktár-kezelő 

54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő 

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus 

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvédelmi 

technikus 

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és –fenntartó technikus 

54 622 01 0100 31 01 Golfpálya-fenntartó 

54 622 01 0100 33 01 Kertépítő 

54 622 01 0100 31 02 Kertfenntartó 

54 622 01 0100 31 03 Temetőkertész 

 

1997- A felnőttképzésben oktatói, később szervezői, vezetői 

tevékenységek, a Magyar Gyula Kertészeti 

Szakközépiskolában. 

2005.  Halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek oktatási 

 programja. (Hátszél Projekt).  Kertészeti alapismeretek, illetve  

 szakmai gyakorlat oktatása. Barhács és Társa Kft. 

 

2008- Az ökoiskolai feladatokban való folyamatos részvétel a Magyar 

Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskolában. Az 

Ökoiskolai hálózat országos rendezvényein rendszeres 

részvétel. Az ökoiskolai program népszerűsítése, előadások 

tartása, más iskolák pályázatainak támogatása.   

2007. Decentralizált pályázat készítés, AutoCad program, 22db 

Számítógép, 1db nyomtató . Nyertes pályázat, 9 595 117.- Ft 

2012. Decentralizált pályázat készítés Filclair fóliasátorra, 

hollandágyra. Nyertes pályázat, 7. 900.000.-Ft 

2014. Decentralizált pályázat készítés faápolás gépeire. 

 Nyertes pályázat, 2. 497.056.-Ft  



 

2014.  Tempus Közalapítvány Erasmus + nyitó konferencián 

előadóként 

 „A társadalmi mobilitás és a tanulási mobilitás összefüggései”  

 címmel. 

 

Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel: 

 

1997- Nemzetközi szakmai továbbképzések, konferenciák szervezésében 

részvétel a Magyar Gyula Kertészeti Napok, a Die Europäer 

szövetség és a Flornet hálózat keretében. 

 

2000- Leonardo da Vinci tanári és diák mobilitási pályázatok 

előkészítésében, végrehajtásában való részvétel. Svédország, 

Hollandia, Olaszország, Csehország, Finnország, Németország, 

Franciaország célországokban, illetve a vendég országok 

magyarországi programjainak szervezése, bonyolítása. 

 

2004. OLBA Díszfaiskolai Konferencia, a Magyar Gyula 

 KSZKI képviselője Oldenburg, Németország. 

 

2005. „Közös interaktív oktatás marketing és szolgáltatás területen az 

európai országok kertészetében és virágkötészetében” című 

Comenius projekt kidolgozásában való aktív közreműködés svéd, 

cseh, és magyar résztvevőkkel. Felkészítő és kísérő tanár, 

Naturburksgymnasiet Hvilan, Svédország. 

 

2005. FLORNET konferencia. Magyar Gyula KSzKI képviselője, Ingvar 

Strandhs Blomsterskola, Oxie (Malmö) Svédország 

 

2009. European Athenaeum of  Floral Art 4. Internetional Florist Festival, 

monitoring látogatás az LdV-HU-09-IVT-1096 Leonardo da Vinci 

mobilitási pályázat keretében, Bugnara, Olaszország.  

 

2012. Apprentis D’Auteuil - Lycée Saint Antoine monitoring látogatás az 

LdV-HU-12-IVT-7008 Leonardo da Vinci mobilitási pályázat 

keretében, Marcoussis Franciaország. 

 

2013. FLORCERT Land Art workshop Lecce, Olaszország. 

 



 

2013. Hajo Borchers Baumschule 3 hetes nyári gyakorlat, kísérő tanárként 

az LdV-HU-13-IVT-7008 Leonardo da Vinci mobilitási pályázat 

keretében, Petersfehn, Németország 

 
 

 

2014.  Berufsbildende Schulen, Ammerland, előkészítő látogatás  Wilma 

Eberlei igazgató asszonynál, Erasmus + szakmai mobilitási 

pályázathoz. Rostup, Németország 

2014. European Athenaeum of  Floral Art 9. Romantica Festival, kísérő 

tanár az LdV-HU-013-IVT-7008 Leonardo da Vinci mobilitási 

pályázat keretében, Bugnara, Olaszország 

 

 

Kitüntetés: 

2008. Magyar Gyula Bronz Emlékplakett az iskola rekonstrukciós 

 fejlesztésében végzett tevékenységért, a Tankertészet fejlesztéséért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. Személyes motiváció 

 
 

A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola a kertészképző intézetek közül, 

országosan is kimagasló teljesítményű, nemzetközileg is elismert intézmény. 
 

A Maglódi úti területen 1902 óta, vagyis 113 éve folyik valamilyen agrárképzés. 

A kertészképzés sikertörténete 1961.-ben kezdődött, majd az 1972.-ben induló 

1701. szakmaszámú dísznövénykertész képzés bevezetése tovább erősítette a 

fejlődést, igazi rangja volt a „Mez-gaz”-nak, vagyis a Fővárosi Mezőgazdasági 

Szakmunkásképző Intézetnek. 

 

Az 1977/1978-as tanévben találkoztam először az iskolával, mint 

szakmunkástanuló. Az iskola szellemisége, hangulata magával ragadott, igazi 

élményt nyújtott nem csak az itt tanuló diákoknak, hanem az iskolában dolgozó 

pedagógusoknak, egyéb dolgozóknak is. A 1980-as évek további pozitív 

változásokat hoztak, felépült a hat tantermes iskolaépület, beindult a 

szakközépiskola, felvette az iskola a Magyar Gyula nevet, a tanulói létszám 

folyamatosan emelkedett egészen 2006.-ig, mintegy megháromszorozódva a 

’70-es évekhez képest. 2008.-ban az iskola diákjai és dolgozói birtokba vehették 

a felújított és jelentősen kibővített épületet, ahol biztosított a XXI. század 

kertészképzése. A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola tankertészete az 

elmúlt 15 évben sokat fejlődött. Kijelenthetjük, európai színvonalú, minden 

lehetőség meg van arra, hogy a jövő dísznövénykertészeit, virágkötőit, 

parképítőit jól felkészítve indíthassuk el a piacgazdaságba, munkavállalóként 

vagy vállalkozóként. A tanulói létszám 2012-ig kis ingadozással rögződött, 800 

fő körül, majd az elmúlt két évben csökkeni kezdett létszám (demográfiai 

mutatók!), valamint a szakképzés társadalmi megítélésének negatív volta miatt. 

Jelenleg 548 fő a tanulói létszám. 

 

Az iskola a 2008/2009-es tanévben lett a Főváros tizenkét Térségi Integrált 

Szakképző Központja (továbbiakban TISzK) közül a Színes TISzK koordináló 

iskolája is. A sokféle oktatott szakma valóban színessé tette ezt a TISzK-et. Az, 

hogy minden iskola tagintézményként megőrizte a függetlenségét ebben a 

TISzK-ben, jót tett a szakképzésnek, a tanulói lemorzsolódás csökkenésének. 

2013. január 1.-től hét hónapig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz 

tartozott az iskola. 2013. augusztus 01.-től az új fenntartó a Vidékfejlesztési 

Minisztérium, majd a további változásoknak megfelelően a fenntartó a 

Földművelésügyi Minisztérium. 

 



 

 

Vezetői programom fő célja: 

 

A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskolát ne hagyja el úgy 

tanuló, hogy ne legyen szakképesítése vagy érettségije, alapfokú idegen 

nyelvtudása, naprakész informatikai ismerete, gépkezelői igazolványa, 

jogosítványa. A képzés feleljen meg a szakmai és munkaerő-piaci igényeknek!  

 

A sajátos nevelési igényű és speciális szakiskolai tanulókat a lehető legnagyobb 

pedagógiai ráhatással, gondossággal kell felkészíteni az önálló életvitelre, több 

rész-szakképesítés megszerzésével segíteni Őket a majdani munkavállalásban. A 

folyamatos képességfejlesztés, és a már működő művészetterápia mintájára, 

esetleg egy kézműves szak beindítása az SNI tanulók részére. 

 

 

3. Tárgyi feltételek 

 

A 2008-ban átadott, kibővített új iskola, más néven „A” épület,   több évtizedes 

problémát oldott meg. Az addigi áldatlan állapotok egy csapásra megszűntek, az 

oktatás korszerű, jó körülmények közé került. Először van az iskolának melegítő 

konyhás ebédlője, ami a bejáró, kollégiumos és SNI tanulóknak kifejezetten 

előnyös, illetve a dolgozók számára is egészségesebb munkakörülményeket 

tudunk biztosítani, mely lehetőséggel többen élnek is. 

 

A meglévő rehabilitációs tornaterem mellé egy sportcsarnok is épült, ami a 

testnevelési órák rendkívül szakszerű megtartását teszik lehetővé. Az épület 

magába fogadja az új könyvtárat is, amely kulturált lehetőséget nyújt az olvasni, 

tanulni vágyóknak. A tantermek ITK eszközökkel való ellátása megkezdődött, 

több terem is alkalmas az interaktív tanórák megtartására. Az informatikai 

fejlesztéseket viszont folytatni kell, mert jelenleg az iskolai géppark és hálózat 

elavult. 

 

A „B” épületet az „A” épület felújítása óta, a virágkötészeti oktatás teljes 

egészében megkapta. Így egy szakmailag teljesen korszerű oktató bázishoz, 

kabinethez jutottak a tanulók és a tanárok. Az „A” épület felújítása óta eltelt 5 

év alatt kiderültek azok a hiányosságok, amelyeket csak „lakva” ismerhettünk 

meg. Ilyenek például a fűtési rendszer hiányosságai, szigetelési hibák. A hibák 

kiküszöbölései komoly energia megtakarítást eredményeznek. 

 

A „C” épületben került kialakításra a meglévő műhelyek, és tantermek, valamint 

öltözők mellett a mikroszaporító labor és a mikroszaporító tanterem is. 



 

Kijelenthetjük, ez az országban egyedülálló a középfokú kertészeti 

szakoktatásban! 

 

A „D” épület a szakoktatói tanári helységet, valamint a tankertészet vezető 

irodáját, és a dolgozói öltözőket foglalja magába. Ez az épület még az 1970-es 

években épült, felújítása, korszerűsítése elengedhetetlen rövid időn belül. 

 

2011. szeptember 1-ig az iskola önállóan gazdálkodott. 2011. szeptember 1. után 

teljes tárgyi felszereltsége a Színes TISzK Gazdasági Szervezetéhez (GSz) 

került, majd a 9-es Gazdasági Ellátó Osztályhoz (GEO). Ekkor fizikailag is 

elvált az iskola a gazdasági irodától. 2013. január 01.-től a KLIK vette át a 

fenntartói és gazdasági feladatokat, valamint a teljes vagyonkezelést, majd 2013. 

augusztus 01-től ismét önálló gazdálkodó az iskola, újra felállított gazdasági 

irodával, gazdasági vezetővel. Az új fenntartó a Vidékfejlesztési Minisztérium, 

illetve az újabb változások miatt a Földművelésügyi Minisztérium, 2014 júniusa 

óta. 2014. július 1-től Pető Lászlóné személyében új gazdasági vezető dolgozik 

iskolánkban, illetve személyemben megbízott igazgatóként új intézményvezető 

is. Közös munkánk eredményes volt az elmúlt hónapokban, iskolánknak 

kifizetetlen számlája nem volt, az iskola viszonylag stabil gazdasági helyzetben 

dolgozott. Az esetleges problémákat átcsoportosításokkal oldottuk meg. A 

munkabérek minden esetben, időben kifizetésre kerültek. Működési 

bevételeinket a tervek szerint teljesítettük, sőt azon felüli bevételek is 

realizálódtak. A 2014. év gazdálkodása megítélésem szerint sikeres volt.   

 

Az „A” épület IKT eszközökkel való ellátását a lehetőségekhez képest folytatni 

kell. A „B” épület jelen pillanatban a szakképzési célnak megfelelő állapotban 

van, az állag megóváson kívül mást nem igényel. A „C” épület is hasonlóan jó 

állapotban van, de a „D” épület felújítását, fűtés korszerűsítését meg kell oldani. 

Ebben az épületben pl. még mindig gázkonvektoros fűtés van. 

 

A tankertészet a középfokú szakképzésben kiemelkedően jó felszereltségű, 

nagysága megközelítően 2 ha. Ebből jelentős rész az oktatást szolgálja: növény 

bemutatók, gyűjtemények, gépes tanpálya, komposzttelep. A termelésre 

felhasználható termesztő berendezések területe 2635m
2
. A szabadföldi terület 

2400m
2.
 nagyságú. Ez a teljes tankert kb. egynegyede. Lehetőség van még a 

Tankertészet árutermelő felületének növelésére, így az árbevételeket is lehet 

még növelni. A dísznövénykertészet magas értéket állít elő, az 1ha-ra kivetített 

árbevétel mutatói a mezőgazdaságban kimondottan magasnak számítanak. Ám a 

magas bevételeket magas költségek is kísérik. A „szűk keresztmetszet” az 

energia felhasználás. Az üvegházaink rendelkeznek hőernyővel, automatikus 

fűtésszabályozással, ami szintén csökkenti a környezeti terhelést, és jelentős 

energia megtakarítást eredményez.  A termesztő berendezések a kor igényeinek 

megfelelően lettek kialakítva, a növényházakban, ár-apályos rendszerű öntözés, 



 

tápoldatozás is van, a többletvíz, ill. tápoldat összegyűjtése, újra felhasználása 

megvalósult, vagyis környezetkímélő a zárt rendszer. 

 

A közlekedő utak nagy részét díszburkolat fedi, ami zömében a parképítő 

technikus osztályok munkáját dicséri, és számukra bemutató rendszerű. A 

kertészet egy részét és a park teljes területének öntözését automata berendezés 

látja el, aminek vízellátását a saját fúrt kutunk biztosítja. A vizet egy 300m
3
-es 

tárolóban gyűjtjük, ami egyben a tűzi víztárolónk is. A nagy lapos tető 

felületekről is összegyűjtjük a csapadék vizet és ezt egy átemelő szivattyúval 

szintén ebbe a medencébe juttatjuk. 

Az előállított növények a piaci igényeknek megfelelő minőségűek. Értékesítésük 

megoldott. A jó minőségű dísznövényeket könnyen lehet értékesíteni. Az elmúlt 

évek fejlesztései, sikeres pályázatai biztosítják a minőségi árutermelést. A 

korszerű termesztő berendezések, faiskolai árnyékoló berendezés, 

automataöntöző hálózat, hő ernyők, elit szaporító anyag, korszerű termesztő 

közegek és edények, mind a rendelkezésre állnak. 

 

A tankertészet éves árbevétele nincs külön választva az iskola teljes bevételeitől 

(Felnőtt tanfolyam, terem bérletek, büfé bérleti díj stb.). Az idei terv összesen 

11millió Ft. A kertészetnek ennek jelentős részét, legalább egyharmadát kell 

megtermelnie, 0,5 ha-on! Összehasonlításképpen 1ha búza (3,7t/ha 

termésátlaggal) 200ezer Ft körüli árbevételt eredményez, 1ha kukorica (5t/ha 

termésátlaggal) 300ezer Ft körüli árbevételt hoz! 

 

A tankertészet működési költségeinek csökkentése az egyik legfontosabb 

feladat. A dísznövénykertészet alternatív energiák bevonásával 

gazdaságosabban működhet. Itt tehát az egyik fő cél az alternatív energiák 

használata. A nagy lapos tető felület („A” épület) alkalmas a napenergia 

hasznosításához. A geotermikus energia használata a fosszilis energia 

kiváltására tökéletes megoldás lehet. Magas bekerülési költségeik miatt mindkét 

alternatív megoldáshoz pályázati lehetőséget kell keresni. 

 

A X. kerületi Önkormányzattal hagyományosan jó együttműködést folytatni 

kell, továbbra is az egyik legfontosabb gazdasági partnere az iskolának illetve 

Tankertnek. Az önkormányzat tulajdonában lévő KŐKERT Kft. a kerületben 

található parkok, közterületek egynyári növénykiültetését zömében az iskolától 

vásárolt virágokkal valósítja meg. Tágítani kell a kört a faiskolai termékek 

értékesítésére is. 

 

Tovább kell bővíteni az eddig is jól működő együttműködéseket, mind az 

önkormányzatokkal, mind a civil szervezettekkel. 

 



 

Az iskolát körülölelő park páratlan növénygyűjteménnyel rendelkezik. 2011-ben 

elkészítettem a park teljes növényjegyzéket Pesti László nyugalmazott 

kertészmérnök segítségével. A kert több mint 3000 taxon számára biztosítja 

életteret! Célom a növénygyűjtemény folyamatos fejlesztése, egy Füvészkert 

típusú, látogatható gyűjteményes kert kialakítása. 

 

 

 

 

 

4. Személyi feltételek 

 

A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola engedélyezett közalkalmazotti 

létszáma 118 fő 

 

 

 férfi nő összesen 

Pedagógus 22 55 77 

Technikai 12 23 35 

óraadó 3 0 3 

összesen betöltött 37 78 115 
 

 

 

   

A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola egyéb létszámok 

 férfi nő összesen 

Gyes, gyed 0 12 12 

Tartósan távol 0 1 1 

összesen 0 13 13 

  

Az iskola méretei miatt a pedagógusok négy tanári szobában és egy szakoktatói 

helységben tartózkodnak az tanórán kívüli munkaidejükben. Így fordulhat elő, 

hogy egyes kollégák nagyon ritkán találkoznak. Ennek ellenére elmondható, 

hogy a nevelőtestület jó hangulatú, igazi közösséget alkotó csapat. Ebben a 

fiatalos lendületben sok lehetőség rejtőzik, amit ki kell használni. 



 

Összesítő táblázat a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola dolgozóiról a 

2014/2015 tanévben: 

 

 

Pedagógus technikai dolgozók összesen 

80 fő 35fő 115 fő 

 

 

A tanári továbbképzéseket a lehetőségekhez képest továbbra is támogatom, de a 

szűkülő források miatt, a továbbképzések jelentős hányada várhatóan csak 

TÁMOP-os források bevonásával valósulhat meg, illetve az eddigi 

hagyományokat folytatva a Leonardo da Vinci (Erasmus +) tanári mobilitási 

programokat tovább bővíteném.  

 

A közeljövőben a szakképzési változások, a közismereti tárgyak csökkenése, a 

duális képzés bevezetése, a szakmai gyakorlatok vállalkozásokhoz helyezése 

okoz majd várhatóan átszervezéseket a pedagógus állományban. Az általános 

képzés csökkenő óraszámai biztosan átalakításokat vonnak maguk után. A 

felnőttoktatás és felnőttképzés fejlesztése munkahely teremtő hatású lehet!Az 

iskola rendszerű képzésen kívül, nem csak OKJ-s képzéseket, hanem  

úgynevezett „hobby” tanfolyamokat is kívánok indítani, amely tanúsítvánnyal 

zárul, és adott ünnep körhöz tartozik (pl. adventi koszorúkészítés), vagy 

alapvető kertészeti ismereteket ad, közösségi kertek ápolásához.   

 

 

5. Képzések, osztályok, változások a szakképzésben 

A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskolában a 2013/14 tanévben indult el 

újra a 3 éves szakmai képzés, így a nyolc általánost végzett tanulók a tavalyi 

évtől már beiratkozhattak ebbe a képzési típusba is. Természetesen ezzel 

párhuzamosan folytatódik kifutó rendszerben a 2+3 éves szakmai, modulos 

képzés is. 2 szakközépiskolai, valamint 2 és 3 éves virágkötő osztály egyaránt 

indult. 

A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskolában jelenleg az 

alábbi képzéseket indíthatjuk: 



 

Szakképesítés neve, OKJ 

száma 

Bemeneteli 

feltétel  

Képzési 

idő 

 

Megjegyzés 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA: 

 

Parképítő és -fenntartó 

technikus                          
OKJ 54 581 02 

8 osztály 4+1 év 
tagozatkód:42 

Kimenet: érettségi és szakma 

 

SZAKISKOLA: 

 

Dísznövénykertész               
OKJ 34 622 01 

8 osztály 3 év Tagozatkód: 30 

Nappali 
10 osztály vagy 

érettségi 
2 év 

 

SZAKISKOLA: 

 

Kertész                         
OKJ 34 622 02 

8 osztály 3 év 
Tagozatkód: 31 

Nappali, Esti 
10 osztály vagy 

érettségi 
2 év 

 

SZAKISKOLA: 

 

Virágkötő és 

virágkereskedő              
OKJ 34 215 04 

8 osztály 3 év Tagozatkód: 32 

Nappali 

10 osztály vagy 

érettségi 
2 év 

 

SZAKISKOLA: 

 

Virágdekoratőr    
    OKJ 35 215 02 

Virágkötő és 

virágkeresk.  OKJ 

34 215 04 

1 év Nappali, Esti 

Érettségire való felkészítés 

OKJ-s 

bizonyítvány 
2 év Nappali, Esti 

 

SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPESÍTÉSEK 

 

Kerti munkás           
  OKJ 21 622 01 

alapfokú iskolai 

végzettség 
2 év 

Nappali 

BNO: F 70 

Parkgondozó                  
OKJ 21 622 02 

alapfokú iskolai 

végzettség 
2 év 

Nappali 

BNO: F 70 

9. előkészítő évfolyam  
Parkgondozó vagy Kerti 

munkás választható 

alapfokú iskolai 

végzettség 

1 év 
Tagozatkód: 10 

BNO: F 70 

 

A parképítő és -fenntartó technikus osztály 1 éves képzésben, előképzettség 

beszámításával indult. Csak a nálunk végzett szakközépiskolai tanulók vehetnek 

részt ebben a képzésben. A más iskolában érettségizettek 2 év alatt szerezhetik 

meg a parképítő és -fenntartó technikus képesítést. Sajnos kellő számú 

jelentkező hiányában nem indíthattuk. 

Az elmúlt évben a szakképzésben a kertész, dísznövénykertész, virágkötő és 

virágkereskedő valamint a parképítő és -fenntartó technikus képzéseket tudtuk 

elindítani. A szakközépiskola továbbra is parképítői és -fenntartó technikusi 

modulokkal indult.  



 

A 2014/2015 tanév tanulói létszáma: 

 

 lányok fiúk összesen 

Szakiskola 146 89 235 

Speciális szakiskola  10 26 36 

Szakközépiskola 138 139 277 

Mindösszesen 294 254 548 

 

A vezetői programom fő célja - amint azt a bevezetőben is leírtam-, hogy a 

Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskolát ne hagyja el úgy tanuló, hogy ne 

legyen szakképesítése vagy érettségije, használható idegen nyelvtudása, 

naprakész informatikai ismerete, gépkezelői igazolványa, jogosítványa. A 2011. 

évi CLXXXVII.törvény (továbbiakban Szaktv.) figyelembevételével a 

következőket szeretném megvalósítani: 

1. A szakmai képzésben a képzés teljes átszervezése a törvényi változásoknak 

megfelelően. A szakképzés három év, duális képzésben. Az iskolán kívüli 

képzőhelyek bevonásában aktívan részt kívánunk venni. Az agrárszakoktatás 

speciális helyzete miatt a külső gyakorlati hely kiválasztása nem könnyű 

feladat. Az agrárvállalkozások specializált, néhány növényi kultúrát előállító 

egységek zömében, ezért a teljes gyakorlati képzés anyagát nehezen 

biztosíthatják. A tankertészetünk viszont a teljes gyakorlati képzés feltételeit 

biztosítja, és árbevételt is termel. A jól felszerelt tankertészet alkalmas 

termelő munkára, a kamarai minősítést megkaptuk (kiválóan alkalmas!) a 

tanuló szerződések megkötését elindítottuk, a törvényi lehetőségeknek 

megfelelően.  

 

2. A dísznövénykertész képzésben a tananyagokat át kell alakítani, a 

színvonalat emelni kell. Az oktatás gyakorlat központúságát, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamarával együttműködve kell megoldani. 

 

3. A jelenlegi szakmai munkaközösségek helyett/mellett létre kell hozni az egy 

osztályban tanító tanárok munkaközösségét. Így a team munkája, 

eredményessége jól nyomon követhető, mérhető. 

 

4. A felnőttképzésben rejlő lehetőségeket fokozottabban ki kell használni. Az 

oktatási napokat hét közben délután, vagy szombati napokon kell 

megszervezni. A tanfolyamokra való jelentkezést jelentősen befolyásolja a 

képzési nap, valamint az új OKJ emelt óraszámai. Az elmúlt évek 

tapasztalatait figyelembe véve, akik munka mellett tanulnak tovább, azok 

egyre nehezebben tudják megoldani a hét közbeni oktatási napokon való 



 

részvételt. Az iskola akkreditált felnőtt képző, vizsgáztatási jogkörrel. Ki 

kell alakítani egy felnőttképzési Szakképző és Vizsgaközpontot. 

 

5. Cél az oktatás színvonalának emelése, a tanulmányi eredmények javítása. A 

tanév elején a tudásszint felmérése. Ez alapján kell a csoportbontásokat 

elkészíteni, haladó, felzárkóztató csoportokban. Ha a tanuló felzárkóztatásra 

szorul, akkor ezt kötelezővé kell tenni és a szülő tudomására kell hozni. 

 

6. Fejlesztési tervek között szerepel idegen nyelvű tanárasszisztens fogadása, 

melyre nyújtottunk is be 2012-ben és 2013-ban pályázatot, nyertünk is, de 

sajnos a nemzetközi egyeztetések során nem találtak elegendő számú 

jelentkezőt. A tanárasszisztens nem csak az idegen nyelv tanulásában lehet 

hathatós segítség, de közismereti, vagy akár szakmai tárgyakat is oktathat, 

tovább növelve ezzel az oktatás színvonalát. 

 

7. A három éves szakképzésre épülő „második esély iskolája”-nak 

megszervezése, a régi „Szakmunkások Szakközépiskolájának” mintájára, 

esti tagozaton. A jelenlegi szakmai képzés utáni érettségire felkészítő 

szakasz, ami jelenleg két év, (az úgynevezett SZÉ osztályok) igény szerint, 

változatlanul működhetnek, de a tantárgynélküli civilizációs ismeretek miatt, 

(ami a felkészítő szakaszban valósul meg) a beszámíthatóság csökkenni fog, 

ezért várhatóan a jelenlegi két éves időtartamot fel kell emelni három évre. 

 

8. Speciális szakiskola: előkészítő évfolyam indítása. A szakiskola „B” 

program szerint. Az egyik főcél a mindennapi ismeretek oktatása, a szakmai 

képzés mellett, önmaguk ellátását, egyszerű ügyintézéseket is elsajátítsák.  

 

9. Programom sikeres teljesítése esetén, elérhetjük, hogy iskolánk, a Magyar 

Gyula Kertészeti Szakképző Iskola, a közép-magyarországi régió 

kertésziskolájává válhasson. Több mint egy évszázados múltú, jó nevű, jó 

hírű iskolába szívesen jelentkeznek a valóban tanulni vágyók. A kertész 

szakmának ilyen iskolákra van szüksége! 

6. Pályaválasztás, beiskolázás, új utak keresése 

 

Fontos: A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola tiszta profilú iskola! 

 

A nyolc osztályt végzett tanulók az alábbi képzésekre jelentkezhetnek a Magyar 

Gyula Kertészeti Szakképző iskolába. 



 

1. Szakközépiskola 

- 4 évfolyamos szakközépiskola parképítő és fenntartó technikusi modulokkal  

2. Szakiskola  

- A 8. évfolyam után szakképzésben folytathatóak a tanulmányok 

 mezőgazdasági szakmacsoportban indulóknak dísznövénykertész és 

kertész szakmában, valamint virágkötő, virágkereskedő szakmában. 

 sajátos nevelési igényű tanulóknak kis létszámú osztályt szervezünk  

3. Speciális szakiskola 

- 16. életévüket betöltött enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 

parkgondozó, kerti munkás rész-szakképesítéseket kínáljuk.  

Az SNI tanulók szakmai képzésének jövőbeni megoldása nem világos. Az új 

OKJ nem biztosít elég számú rész-szakképesítést számukra. 

A szakmai képzésekhez négy hetes nyári szakmai gyakorlat kapcsolódik. Az 

oktatás során a tanulók az iskolai gyakorlótermekben és a tankertészetben, 

valamint kertészeti üzemekben, virágüzletekben vesznek részt gyakorlati 

képzésben. 

 

  3 évfolyamos Dísznövénykertész képzés  

  2 évfolyamos Virágkötő-berendező, Virágkereskedő képzés  

  2 évfolyamos Parképítő és fenntartó technikus  

   
Szakmai bizonyítvánnyal rendelkezőknek 

Szakmai bizonyítvánnyal rendelkező fiataloknak 2 éves, nappali rendszerű, 

érettségire felkészítő képzést kínálunk. A 2 év folyamán minden érettségi 

tantárgyat emelt óraszámban oktatunk, így készítjük fel a diákokat az érettségi 

vizsgára. 

 

Tanulási folyamatukban akadályozott tanulók 

A testi-, érzékszervi-, beszédfogyatékos, nevelési és tanulási folyamatban 

akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók képzése kis létszámú osztályokban 

történik. Ezekbe az osztályokba csak rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel 

rendelkező tanulókat tudunk fogadni 



 

 

7. A tanulók fegyelmezettsége, neveltsége, új 

módszerek 

„Minden diáknak joga van a zavartalan tanuláshoz; 

Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz; 

Mindenkinek tisztelnie kell mások jogait.” 

A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskolában, a pedagógusok 

és az ő munkájukat segítők is arra törekednek folyamatosan, hogy a 

beilleszkedési zavarral, magatartási problémákkal küzdő tanulókat, pedagógiai 

módszerekkel, egyéni beszélgetésekkel tereljék a helyes irányba. 

A szülőket minden esetben bevonjuk a munkába, több-kevesebb sikerrel. Az 

önkormányzatot általában csak a legvégső esetben vesszük igénybe a probléma 

megoldásához. Sajnos, a legnagyobb igyekezetünk ellenére is, minden évben 

kerül sor fegyelmi eljárásra is. Az idei évben mindössze két fegyelmi eljárást 

indítottunk. 

Az elmúlt években, meg kellett állapítanunk, hogy az iskolába kerülő 9. 

osztályos tanulók között, ha kis mértékben is, de emelkedett azok száma, akik 

nem hajlandók a házi rend írott és az iskola íratlan szabályait betartani. A 

tanuláshoz való jog természetesen őket is megilleti, de a tanár zavartalan 

tanításhoz való joga sokszor csorbul, a kulturálatlan viselkedésük miatt. 

Az igazolatlan hiányzások, lassan de fokozatosan csökkenek, ez a törvényi 

változásoknak köszönhető, melynek betartása és betartatása, további 

következetes végrehajtása további erősítést igényel. 

Az iskola, rendelkezik iskola pszichológussal valamint fejlesztő pedagógusokkal 

is. Ez nagyon sokat segít a helyzeten, de néhány tanuló ennek ellenére is 

képtelen a beilleszkedésre. 

Kifejezetten és nagyon hangsúlyosan támogatom a drog prevenció minden 

formáját. Az eddigi figyelemfelkeltő előadásokat, bemutatókat továbbra is 

folytatni kell. A Budapesti Rendőr Főkapitánysággal és a X. kerületi Rendőr 

Kapitánysággal évek óta hagyományosan jó a kapcsolatunk. Az idei tanévtől a 

BRFK-val együttműködési megállapodásunk is van a bűnmegelőzési tanácsadói 

hálózat keretében. 

Másik rendkívül fontos feladatatunk az iskolai erőszak visszaszorítása. Az 

iskolánkban eddig is nagy hangsúlyt fektettünk az agresszió megelőzésére. A 

mindenkit érintő probléma közös kezelése, megoldása mindannyiunk érdeke. 



 

8. Ifjúság- és gyermekvédelem,  

fejlesztési lehetőségek 

 

Az iskolai ifjúság- és gyermekvédelemi feladat ellátása a Humánia 

személyiségfejlesztő munkaközösség foglalkozik. 

A Humánia közösség jelenlegi tagjai: logopédus, konduktor, szociálpedagógus, 

konduktor szakemberek. Feladatuk a sajátos nevelési igényű tanulókkal 

kapcsolatos speciális oktatási, nevelési tevékenységek szervezése, az SNI 

tanulók személyiség és egészségfejlesztő rehabilitáció. Folyamatos kapcsolatot 

tartanak a szülőkkel, osztályfőnökökkel. Együttműködnek a szaktanárokkal, az 

iskola vezetésével, mert az ifjúság és gyermekvédelem minden pedagógus 

feladata. 

Különösen fontos feladat még a tanulók problémáinak a korai felismerése, és az 

azonnali helyzet megoldási technikák használata. Az osztályfőnökök határozott 

fellépése megelőzhet egy nagyobb problémát, ha azt időben orvosolják a 

szakemberek. A munkaközösség tagjai, ha szükséges egyénre szabott fejlesztési 

programot is kidolgoznak. 

 

 

9. Szervezetek az iskolában, együttműködési 

lehetőségek 

 

Az iskolában működő szervezetek: 

1. Diákönkormányzat 

2. Iskolaszék 

3. Szülői Munkaközösség 

4. Közalkalmazotti Tanács 

5. Agrár Oktatási és Kutatási Dolgozók Demokratikus Szakszervezete  

6. Intézményi Tanács 

A Diákönkormányzat (DÖK) munkáját segítő tanár támogatja. A diákokhoz 

korban is közelálló pedagógus jó kapcsolatot alakított ki a tanulókkal. Az 

általános igazgató helyettes felügyeli a törvényességet, a demokratikus 

működést. A DÖK Közgyűlés évente egy alkalommal ülésezik. A 

Diákönkormányzat saját faliújsággal, iskolarádióval és iskolaújsággal is 



 

rendelkezik. Saját szobát is kialakítottunk a DÖK részére, biztosítjuk az ifjúság 

számára demokrácia minél eredményesebb megvalósulását, gyakorlását. 

Az Iskolaszékben egyenlő szavazati joggal rendelkeznek a szülők és a nevelő 

testület képviselőivel. A Fegyelmi Bizottságban a DÖK vezetője képviseli a 

diákok érdekeit. 

A Szülői Munkaközösség osztályonkénti vezetői minden tanév elején kerülnek 

megválasztásra. Az osztály képviselői automatikusan tagjai az iskolai SzMK –

nak is. 

Az Iskolaszék az iskolai SzMK által választott három szülő, a DÖK által 

választott három tanuló, és a tantestület által delegált három tanárból áll. Saját 

szabályzatuk szerint működik. 

Közalkalmazotti Tanács (KT) minden közalkalmazott dolgozónak az érdekeit 

képviseli. Az iskola valamennyi dolgozója tagja. A KT saját Szervezeti és 

Működési Szabályzattal rendelkezik. Az iskolavezetés nagy horderejű 

döntésekben együttműködik a KT-val. 

Az Agrár Oktatási és Kutatási Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének az 

alkalmazottak 20%-a tagja. A szakszervezeti titkárral a KT elnökéhez hasonlóan 

együttműködik az iskola vezetése. Az idei tanévben új alapszervezeti titkárt 

választott a közösség, Szolláth Mihály kollágánkat. 

Az Intézményi Tanács tagjai rendszeresen, félévente hallgatják meg az igazgató 

beszámolóját az iskola működéséről, és javaslataikkal segítik az 

intézményvezető munkáját.  

A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskolában működő szervezetekkel az 

együttműködés kifejezetten jó, az iskolavezetése partnerként kezeli a 

szervezetek vezetőit. 

 

 

10. Az iskola kapcsolat rendszere 

 

Az iskola kapcsolatai rendkívül szerteágazóak, mind a pedagógiai szakmában, 

mind az agrárszakmai terület képviselőivel és a piacgazdaság egyéb 

szereplőivel. 

Mégis, a legfontosabb kapcsolat a szülőkkel való kapcsolattartás, egymás 

megismerése. Ezért is tartjuk egyik legfontosabb kapcsolatunknak a Szülői 



 

Munkaközösséget, ahol a szülők szervezett formában működhetnek együtt 

gyermekeiket oktató pedagógusokkal. 

A fenntartói kapcsolatok: a Földművelésügyi Minisztériummal az 

együttműködés kifejezetten jó. Az iskola az elmúlt években, évtizedekben 

mindig is kitüntető figyelmet kapott a mindenkori fenntartóitól. A fenntartó 

elvárásainak a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola közössége 

maximálisan igyekszik eleget tenni. 

Kapcsolatunk az oktatási, pedagógiai intézetekkel is harmonikus, 

kiegyensúlyozott. Együttműködünk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel is, 

rendezvényeiket rendszeresen látogatjuk. 

Az agrárterületen hagyományosan jó a kapcsolat a Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézettel. 

Tananyagfejlesztések, szakmai lektorálások, rendezvények, előadások 

rendszeresen erősítik az amúgy is jól működő kapcsolatot. 

A szakmai gyakorlat biztosításához kertészeti, kertépítő vállalkozásokkal, 

virágüzletekkel van kapcsolatunk. Ez a terület a duális szakképzéssel még 

fokozottabban fejlődni fog. Ez az intézményi kapcsolatrendszer kiemelkedő 

fontosságú fejlesztendő területe. A duális szakképzéssel évek óta kiemelten 

foglalkozom. Németországban és Franciaországban személyesen is 

tájékozódhattam a duális képzésről, valamint betekintést nyertem a fejlett 

országok szakképzésébe is, európai útjaim alatt. Az ott látott jó gyakorlatokat 

mindenképpen be szeretném építeni a szakképzésünkbe. (Pl. cég/tanuló 

nyilvántartás, munkanapló, stb.) 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával a kapcsolatunk rendezett, az elkövetkező 

időszakban jelentős feladatnövekedés várható az iskola és a kamara közötti 

együttműködésében. A szakmai versenyek, szakmai vizsgák, az évenkénti 

szintvizsgák, a tankert minősítése, a tanulószerződések kötése, számos feladatot 

ad illetve adott, mind az iskolának, mind a NAK -nak egyaránt. 

A szakmai szervezeteknek nem csak tagja vagyok, hanem aktív résztvevője is. A 

Magyar Díszkertészek Szövetségében az elnökség tagja vagyok, várhatóan az 

oktatás, kutatás munkacsoport vezetője az áprilisi közgyűlés után. A Magyar 

Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetségének a munkájában alelnökként 

veszek részt. A Magyar Kertészeti Tanács munkájában is részt vállalok. 

Megalakulása óta tagja vagyok a Magyar Növényvédő Mérnöki és 

Növényorvosi Kamarának. Itt a felügyelő bizottság tagja vagyok. A 

Növényorvosi Kamarával együtt dolgozunk a kertészeti kártevők 

megfigyelésében is. A Tankertészet területén kártevőket csapdázunk, heti 

gyakorisággal jelentjük az eredményeket, így részt veszünk az országos kártevő 



 

előrejelzésben. Kapcsolatainknak köszönhetően formálisan és informálisan is 

napra készen tájékozódhatunk az agrárágazat híreiről.  

Az iskola nemzetközi kapcsolatai kiemelkedőek, nem csak a fővárosi, az 

országos, hanem európai viszonylatban is. 1997 óta folyamatosan részt veszünk 

a Tempus Közalapítvány nemzetközi multilaterális oktatási pályázataiban. 

Számos sikeres Comenius, Leonardo, nemzetközi projektet valósítottunk meg. 

Az iskola 2005-ben és még másik két alkalommal Mobilitási Nívódíjban 

részesült, a projekt kiváló minőségű megvalósításáért. 2009-ben a több éve 

sikeresen pályázók lehetőséget kaptak egy ún. Tanúsítványra való pályázásra, 

melyen iskolánk sikeresen szerepelt.  

Az országban összesen 12 intézmény rendelkezik ilyen Tanúsítvánnyal, 

melynek lényege, hogy iskolánk számára a támogatás 4 éven keresztül garantált, 

egyszerűsített pályázati adatlapon igényelhetünk támogatást és számolhatunk be. 

A tervezett 4 évet követően 2013-ban lehetőséget kaptunk további egy évre 

meghosszabbítani a Tanúsítvány időtartamát. A 2014-es évtől új pályázati 

programot indított az Európai Bizottság Erasmus+ néven, mely magában 

foglalja a korábbi Leonardo da Vinci, Comenius és Grudtvig pályázatokat.  

Alapító tagjai vagyunk a FLORNET nemzetközi virágkötészeti, oktatási 

hálózatnak. A Leonardo tanári mobilitási program keretében utazhattak a 

kollégák Európa számos országába pl. Norvégiába, Olaszországba. Leonardo 

tanulói mobilitási pályázatok keretében az elmúlt tizenöt évben tanulóink 

Európa szinte minden részébe eljutottak. Az utóbbi öt évben közel száz tanulónk 

vett részt Leonardo da Vinci mobilitási programban. A németországi székhelyű 

Die Europäer nemzetközi kertészeti oktatási szövetséggel (melynek iskolánk 

szintén alapító tagja) 1996 óta rendszeresen utazhatnak tanulóink 6 hetes 

faiskolai termesztési gyakorlatra Bad Zwischenahn (Németország, Ammerland) 

környékére, faiskolákba.  

Az elmúlt 5 évben a különböző pályázatokon összesen 103 tanuló és 25 tanár 

kolléga mobilitását valósítottuk meg. Vezetőként továbbra is támogatom e 

projektek megvalósítását, mert nem csak a diákok szakmai szocializációjában 

van óriási szerepe a nemzetközi kapcsolatoknak, hanem a beiskolázásnál is.  

Fontos még, hogy a mobilitások összhangban vannak az Európai Unió azon 

törekvésével, hogy a szakképzésben résztvevő minden tanuló legalább egy 

hónapos szakmai gyakorlaton vegyen részt külföldön. 

  



 

11. Összefoglaló 

 

A vezetői programom megvalósulása a végrehajtási rendeletek függvényében 

változhat. 

Az igazgatói pályázatom, egy jól működő intézmény, a Magyar Gyula 

Kertészeti Szakképző Iskola rövid helyzetelemzését, és a jövőképét mutatja be. 

A szükségszerű változások az iskola mindennapjaiban átmeneti 

bizonytalanságot hozhatnak létre, de a jól átgondolt és következetesen 

végrehajtott fejlesztések biztosítják a további fejlődést. 

Vezetői elképzeléseim tanuló centrikusak, mindent el kell követnünk, hogy a 

nálunk végzett tanulók értékes, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő 

végzettséggel és magabiztos tudással távozzanak az intézmény falai közül. 

Az igazgatói pályázatom az alábbi konkrét célokat tartalmazza: 

1. A képzés színvonalának növelése, az agrár-szakképzés duális rendszerbe való 

zökkenőmentes beilleszkedésének megvalósítása. 

2. Költséghatékony energiagazdálkodás, takarékos üzemeltetés, alternatív 

megoldások, megújuló energiák felhasználása, Európai Uniós és hazai források 

bevonásával. 

3. A tankertészet árbevételének növelése a termelés mennyiségének növelésével, 

a meglévő lehetőségek jobb kihasználásával. 

4. Iskolai árbevétel növelése pl. terem bérletek, meglévő szerződések 

felülvizsgálata. 

5. Felnőttképzés fejlesztése. Kiemelkedően fontosnak tartom a felnőttképzés 

teljes felülvizsgálatát, új lehetőségek bevezetését. 

 

Sikeres pályázatom esetén, a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola teljes 

kollektívájának a segítségére számítok, aktív segítségüket kérem ahhoz, hogy a 

közösen egyezetett célkitűzések teljes egészében megvalósulhassanak.  

 

Budapest, 2015. március 25. 

 

 Hajnal Sándor 


