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A jegyzőkönyv készült a Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium, Kishársas Lovarda, 2022. június 24-i Tanévzáró értekezletén. 

Dr. Merkei Attila György Igazgató Úr megnyitja az értekezletet.  

• Tantestületi Értekezlet tisztségviselőinek megszavazása: 

A tantestület egybehangzóan megszavazza, hogy a jegyzőkönyvvezető Veres Szilvia,  

a jegyzőkönyv hitelesítői; Pató Erika és Tavaszi Veronika kollégák lesznek. 

• Bevezető: Köszönetnyilvánítás (Covid-okozta nehézségek idején is lelkiismeretes 

óratartás) 

• Aktualitások: - Vezetői változások: 2021. június 28-30. között, és 2022. április 1. 

A Centrum megkapta az engedélyt arra, hogy Ágazati Képző Központ legyen. 

 

Napirendi pontok: 

- Igazgatói beszámoló, 

- Munkaközösségek beszámolói, 

- Kollégiumi vezetés beszámolója, 

- Közösségi Szolgálat beszámolója, 

- Észrevételek, hozzászólások, diákönkormányzat, kötetlen beszélgetés, ebéd. 

 

1. Igazgatói beszámoló:  

 

Osztályindítás:  

- Gazda 9C osztály: 32 fő, beiratkozott 24 fő, 

- Kertésztechnikus 9A osztály: 32 fő, beiratkozott 21 fő, 

- Mezőgazdasági technikus 9B osztály: 32 fő, beiratkozott 31fő, 

- 13 C, 

- 13 A/B. 

 



Pénzügyi helyzet: 

430 v.s. 330 millió 

Támogatásnövelés 30 millió forint, 20 millió forint tartalékkeretből. Cél a gazdálkodás 

javítása. 

 

Felmerülő problémák:  

- Magyar tanár hiány, 

- Kishársas kihasználatlan kapacitás. Cél a kapacitások kihasználása. Pécel a Centrum 

lovas központja lehet. 

Igazgatóhelyettes- váltás: Kovalszkyné Mikó Tünde helyett, 2022. július 1.- től Turcsán  

Tímea. 

Fél állásban jövő tanévtől Litkeiné Erős Zsuzsanna és Rajcsinec Gedeon kollégák. 

Szabadságok (szabadságpapírok kitöltése, leadása)  

Személyi feltételek: A tanévet magas létszámhiánnyal vittük végig. Köszönet a 

helyettesítő kollégáknak.  

Tárgyi feltételek:  

- Beruházás (testnevelés teremben a mosdó, öltöző, illetve kollégiumi ablak), 

- Állatállomány növelése, 

- Vizsgához szükséges eszközök biztosítása, 

- Buszok, 

- Kertészeti eszközök, 

- Bojler cserék, 

- Fűtési rendszer, 

- Informatikai eszközök, 

- Lovász. 

 

Rendezvények:  

- Ballagás, Ünnepek 



Nevelő- oktató munka:  

- Magatartás átlagok (legrosszabb teljesítmény 12 B osztály, az igazolatlan 

mulasztások miatt), fegyelmi tárgyalások (törekedni kell arra, hogy túlkóros tanulók 

ne legyenek az osztályokban) 

- - Szorgalom átlagok (legrosszabb teljesítmény 12 B osztály: 2,65), 

- Tanulmányi átlag (legjobb 10C: 4,03, legrosszabb 12A osztály: 2,44). Az összes 

tanulmányi átlag: 3,32. Bukások: legrosszabb 10B: 10 fő. 

- Hiányzások: legtöbb hiányzás a 12 A osztályban: 166,17 óra. Összes hiányzás: 

118,92 óra (Pandémia is oka lehet a mulasztási adatok alakulásának).  

- Lemorzsolódás: összesen 25 fő- 7,65%. 

 

- Szakmai vizsgák:  

- Mellékszakképesítés: - Faiskolai kertész: 12A osztály 10 fő, átlag: 4,20 

                                           - Állattartó szakmunkás: 12B osztály 17 fő, átlag: 4,76     

- Technikusi vizsgák: - Parképítő- és fenntartó: 13A osztály 10 fő, átlag: 3,20   

                                            - Mezőgazdász: 13B osztály 10 fő, átlag: 2,87 

                                          - Lovász: 11C, D osztály 34 fő, átlag: 3,82     

 

- Érettségi vizsgák: - 12A osztály (6bizonyítvány lett kiosztva, 2 tanuló nem jött el a 

vizsgára) 

- 12B osztály (4 bukás: 2 történelemből, 1 német és 1 magyar nyelvből). 

- Alapvizsgák: 10A osztály (portfólió az iskolában töltött éveknek az „okmánya”, 

fejlődési folyamat) 

 

Duális képzés:  

A tanulók a duális képző helyeket a szülőkkel nézzék meg és jelezzék vissza, hogy megfelelő-

e vagy talál-e másik helyet. Felterjeszteni a Kamarához azokat a tanulókat, akik nem hoznak 

befogadó nyilatkozatot. 

 



Munkaközösségi beszámolók: A munkaközösségi vezetők beszámolójának leadása a 

tanáriban, határideje: 2022. június 27.(hétfő), a beszámolók véleményezése. 

 

A 2022. június 24.- i Tanévzáró értekezlet végén Dr. Merkei Attila György Igazgató Úr 

megköszöni a megtisztelő figyelmet. 

 

  

Pécel, 2022. június 24. 

 

A  jegyzőkönyvet készítette: 

………………………………… 

                     Veres Szilvia 

 

A jegyzőkönyv hitelesítői:  

     

……………………………… 

   Pató Erika          

           

………………………………. 

Tavaszi Veronika 

   

  



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Az oktató-nevelő munka eredményeinek 

összefoglalása: 

❖ Átlagok  

 

❖ Vizsgák eredményei 

 

 grafikusan megjelenítve 
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Szorgalom átlagok



 

 
Kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók: 

Kitűnő 2021/2022  
Bársony Botond 9.B 

Tóth Vivien 12.C 

Palicska Tamás 13.A 

  

  

Jeles 2021/2022  
Szabó Zoltán  (4,75) 12. C 

Demian Mónika (4,88) 12. C 

Csorba Erika (4,79) 12. A 

Dobai Hanna Sylvia (4,73) 13. B 

Nádor Márk (4,82) 13. B 

Szakács Dániel (4,82) 10. A 
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Bukottak száma osztályonként 



Vizsgák: 

Mellékszakképesítő vizsgák: 

- Faiskolai kertész 

- Állattartó 

Ágazati alapvizsgák: 

Osztály jele Osztály létszáma 
Alapvizsgán részt 

vett 
(fő) 

Sikeres vizsgát 
tett 
(fő) 

Ágazati alapvizsgán 
nem jelent meg 

Vizsga 
átlageredménye 

százalékban 

9C GAZDA 28 27 27 1 87,6 

9D GAZDA 27 25 25 2 85,3 

10A  KERTÉSZTECHNIKUS 15 15 15 0 87,3 

10B MEZŐGAZDASÁGI 
TECHNIKUS 35 32 32 3 85,2 

Technikus vizsga: 

 

 

 

Képzés 
megnevezése 

OKJ 
száma 

Csoport 
jele 

Vizsgára 
jelentkezettek 

száma (fő) 

T-
kategóriás 

jogosítvány 
hiánya 

miatt nem 
vizsgázó 

(fő) 

Viszgázók 
létszáma 

(fő) 

Javítóvizsgázók 
létszáma (fő) 

Sikeres 
vizsgát 

tett 
(fő) 

Sikertelen 
vizsgát 
tett (fő) 

Átlag 
eredmény 

érdemjeggyel 

PARKÉPÍTŐ ÉS 
FENNTARTÓ 
TECHNIKUS 

54 
581 
02 

13A 10 
NEM 

RELEVÁNS 
10 5 4 5 2,5 

MEZŐGAZDASÁGI 
TECHNIKUS 

54  
621 
02 

13B 15 5 10 4 5 4 3,2 



Lovász vizsgák: 

Képzés 
megnevezése 

OKJ száma 
Csoport 

jele 

Vizsgára 
jelentkezettek 

száma (fő) 

Viszgázók 
létszáma 

(fő) 

Pótlóvizsgázók 
létszáma (fő) 

Sikeres 
vizsgát 
tett (fő) 

Átlag 
eredmény 

érdemjeggyel 
(egy tizedes 

pontosággal) 

LOVÁSZ 34 621 02 11C 19 19 0 19 3,8 

LOVÁSZ 34 621 02 11D 16 15 1 15 3,9 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Munkaközösségi beszámolók: 
❖ Osztályfőnöki munkaközösség 

❖ Kollégiumi és beiskolázási 

munkaközösség 

❖ Pedagógiai munkát segítő 

munkaközösség 

❖ Közismereti munkaközösség 

❖ Mezőgazdasági Szakmai 

munkaközösség 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum 

Fáy András 

Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola  és 

Kollégium 

 

 

 

Osztályfőnöki munkaközösségi éves beszámoló 2021/2022. tanév 

 

 

 

 

 

 

 

készítette: Tavaszi Veronika 

 

 

 

 



2022. január 28. I. félév 

 

Szeptember 

      - tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok 

- a munkaközösség megalakulása, 17 osztály osztályfőnöki megbízás + 

helyettes of megválasztása 

-  of munkaközösség csoport létrehozása a g-mailen az egyszerűbb 

kapcsolattartás érdekében (Darányi Szilvia DÖK felelős tiszteletbeli tag az 

információ áramlás miatt) 

- 9. évfolyamokon, 12. évfolyamokon  szülői értekezlet tartása 

- Sportnapon való részvétel az osztályfőnökök vezetésével 

- Dök nap- Fáy nap- vetélkedő, főzés az osztályfőnökök irányításával 

- Tanmenetek leadása 

- Kréta napló adatok egyeztetése 

- Bizonyítványokban a nyári gyakorlatok, közösségi munka, pótvizsgák 

beírása, ellenőrzése 

- Új osztályfőnökök segítése (hiányzások kezelése, stb) 

- Dossziék összerakása- többségünknél sikerült 

Október 

- közösségi programok, osztályközösségek összekovácsolása 

- OMÉK látogatás-vetélkedő feladatok megoldása, beszámolók 

- Tanári almaszedés, piknikezés szervezése 

-  szalagavatóra készülés- új design szalagok megrendelése – helyszínek 

feltérképezése (Ser Hajnalka, Nagy Emőke) 

- osztálykirándulások, szakmai programok szervezése  – 10. B osztály – 

Valkó , (Sipos Katika, Tavaszi Veronika) 11. b osztály Gödöllő Kastély- 

látogatás, kastélykert vetélkedő (Tavaszi Veronika) 

- Teremdekoráció elkészítése 

- Pályaorientációs nap szervezése, feladatok levezénylése (okt20-21) 

- Ünnepi megemlékezések (október 6. 9.b Pató Erika – jelenléti, 

- okt.23. – 9.d Kurcz Attila –online megemlékezés) 

 

 



November 

      - Iskolai szintű szülői értekezlet- online formában 

- tájékoztatás írásban a tanulók tanulmányi előmeneteléről, hiányzásáról 

- online oktatási forma bevezetése 

 

- Országházi látogatás (11. 30.) 

- Végzős diákok döntése alapján a szalagavató a járványhelyzet miatt 

elmaradt. 

December 

- aula karácsonyi dekorációjának készítése (Vízvári Katalin, Kovalszkyné, 

Mikó Tünde ,  Siposné, Kovács Katalin, Tavaszi Veronika), karácsonyfa 

állítás 

 - mikulásünnepség, karácsonyi ajándékozás osztályszinten 

 (kirándulás 10. b osztály Sipos Katalin, Mária) 

 - karácsony iskola szintű ünneplése – 10. a – Turcsán Tímea, 13. c 

 

Január 

 - Újabb online időszak bevezetése (1 hét) 

 - Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet jelenléti, majd online 

 formában 

 - Házirend módosítása- építő javaslatok 

 - Kultúra napja megemlékezés rendhagyó módon- jól sikerült (10. b 

 osztály Sipos Katalin 

 - Félév zárása- osztályozó értekezlet- bizonyítványok kiosztása 

Összességében megállapíthatjuk, hogy ez a félév is kellő rugalmasságot és 

erőfeszítést igényelt mind az osztályoktól, mind az osztályfőnököktől: 

 - online tanítás 2 x elrendelése 

 - folyamatos adatszolgáltatás (hiányzások, oltottak, covid helyzet stb) 

 - döntési helyzetek (szalagavató, szülői értekezlet) 

 - beteg kollégák helyettesítése 



Dr. Sereginé, Hézső Emese 10. C osztály, Ser Hajnalka 11. c osztály a duális képzés 

nehézségeit sokszor említi, a tanulókkal való kapcsolattartás körülményes. Kevés 

lehetőség a találkozásra. 

A körülményekhez képest az akadályokat igyekeztünk elhárítani, többnyire 

Mindenki a megoldást kereste. 

Bízunk benne, hogy a 2. félév zökkenőmentesebb lesz. 

 

2022. június 15. II. félév 

 

 

Február 

- Megkezdődtek a mellék-szakképesítési vizsgák a 12. a és b osztályokban 

(írásbeli és szóbeli vizsgák) 

- Érettségi vizsgákra való jelentkezések leadási határideje 

- Az elmaradt szalagtűzések megtartása a 12 és 11. osztályokban 

ünnepélyes keretek között ( Ser Hajnalka, Dr. Sereginé Hézső Emese, 

Vízvári Katalin, Tavaszi Veronika) 

 

Március 

- Felmentések, könnyítések – információ átadás a szaktanárok felé 

- Az iskola udvar és az iskola kerítésén kívüli takarítás megszervezése 

Beosztás – Tavaszi veronika, Köszönet a szakmai gyakorlatot oktató 

kollégáknak. 

- Kis érettségik tartása 03.7-10. 

- Március 15. – i megemlékezés tartása – Martényi Gergely 9. c osztály 

03.11. 

- Szülői értekezlet tartása 03.18. - jegyzőkönyvek készítése 

- Bukásértesítők kiküldése 03.25. 

 

 

 



Április 

- Digitális témahét 

Szakmai osztályokban portfólió készítés,  

Turcsán Tímea- Irodalmi kávéház 12.c, Influenszerek és a pénzügyek 10. a 

Bíró Adrienn - Mit ehetünk a kertből 11.a, b 

- Tavaszi szünet 04.14-19. 

- A tanári kar kirándulása - Varga Márton Kertészeti Szakközépiskola 

Japánkertjébe, Alcsútdobozi Arborétumban – Vízvári Katalin szervezése 

04.23. 

- Kompetenciamérések a 10. osztályokban (04. 21-22, 25-26) 

- Ballagás szervezése – ballagtató osztályok vezetésével (10. c Dr. Sereginé, 

Hézső Emese, , 11. a Veres Szilvia, 11. b Tavaszi Veronika, Turcsán Tímea- 

műsor,), és iskolaszintű osztály feladatokkal 

- A végzős osztályok osztályozó értekezlete - 04.28. 

- A végzős osztályok szerenádja Dr. Nagyné Székely Emőke szervezésével 

 

Május 

- Írásbeli érettségi vizsgák- tanári felügyeletek 

- Az érettségi szünetben év végi osztálykirándulások  

(11. c , 11. b, 13. b osztályok) 

- egyéb időpontokban Osztálykirándulások- (9. b, 10. c, osztályok - 05.26.- Mg-i 

múzeum) 

- Gazdászok országos versenye Hódmezővásárhely, 11. b osztály- Tavaszi 

Veronika 

- Gyalogtúra a tangazdaságban (9. c, d, 10. c ) 

- Technikus vizsgák lebonyolítása (13. a, 13. b, osztályok) 

- Ágazati alapozó vizsgák (10. b- 05.17-18, 9.d- 05.19-20, 9. c- 05.24-25, 10.a- 

05.26) 

- Bukás- és hiányzás értesítők küldése 

 

 

 



Június 

- Az agrárkamara által szervezett Mezőföldi Gazdanapok- szántóföldi napok 

szakmai kirándulás- 10. b, 11. b osztályok, és több osztályból képviselték 

magukat a tanulók 

- Szóbeli vizsgák – technikusok, érettségizők, lovászok 

- Év végi szakmai kirándulások – 9.a- 06.10, 12. c – 06.14, 11. b – 06.14 – 

Állati helyszínelés- Fővárosi Állatkert,  

- 11. évfolyamos tanulók tanulószerződésének kötése 

- 11. évfolyamos tanulók nyári gyakorlati beosztása ( Veres Szilvia 11. a, 

Tavaszi Veronika 11. b osztályok) 

- Tanév vége – Bizonyítványok, törzslapok írása 

- Beiratkozás – 06.23. – új osztályfőnökök segítése 

- Osztályozó értekezlet- tanári és technikai dolgozói összejövetel szervezése 

(Kovalszkyné, Mikó Tünde, Martényi Gergely, Tavaszi Veronika – Technikai 

dolgozók 

A munkatervnek megfelelően haladtunk a tanévben, kisebb módosításokkal. 

Köszönöm az osztályfőnökök munkáját mind az iskolai élet területén (pl. 

ballagás), mind a szakmai munka szervezése területén (pl. szakmai vizsgák, 

kertrendezés stb.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kollégiumi és beiskolázási 

munkaközösség 

 

Beszámoló a beiskolázási tevékenységről  

2021/2022-es tanév  

 

     2021. szeptember 18-19.: Kulturális Örökség Napjai 

Intézményünk csatlakozott az európai rendezvénysorozathoz, kollégiumunk műemlék épülete 

két napon keresztül nyitott kapuval várta az érdeklődőket. Iskolatörténeti, és helytörténeti 

kiállítást tartottunk az aulában, kb. 40-50 érdeklődő érkezett az ország különböző részeiből. 

Idegenvezetést tartottunk, megtekintették a kiállítást, megismerkedtek iskolánk képzési 

formáival is. 

 

         szeptember 28.-30: Középiskolák 30. Pályaválasztási Börzéje -  Újpest 

Három napon keresztül részt vettünk az Újpesti Művelődési Házban tartott pályaválasztási 

kiállításon. Kovalszkyné Mikó Tünde igazgatóhelyettes, Nagy-Baranyi Katalin és a 13. b 

osztály tanulói – Dobai Hanna, Nagy Mónika, Nádor Márk és Lutz Szebasztián segítették a 

munkánkat. 

A kiállítási napokra a Centrum által összeállított mutatós prospektusokat, és helyben készült 

iskolaismertetőket, valamint virág, és zöldség kosarakat, élő állatot (nyulat), az iskola képzési 

formáit bemutató molinót vittünk magunkkal. A kiállító iskolák standja nagyon mutatós volt, 

és a mi bemutatónk  is sok érdeklődőt vonzott. 

 



 

          

október 19.-20.: „Szakmázz” Budapest 2021. Pályaválasztási Kiállítás – Olimpiai Csarnok 

Szintén három napon keresztül reklámozhattuk iskolánkat, Kovalszkyné Mikó Tünde 

igazgatóhelyettes, Nagy-Baranyi Katalin, 13. b osztályos tanulók: Kovács Mónika és Árvai 

Jázmin, valamint a 11. a osztály két tanulója: Poór Miklós és Simon Balázs.  

 

          október 21.: Pályaorientációs nap iskolánkban - Besegítettünk a pályaorientációs nap 

szervezésébe (ajándékok beszerzése), a különböző állomásokon felügyeletet tartottunk. 

(Nagy-Baranyi Katalin és Gáll Attila) stb.  

 



 

          november 17.: „Tét a jövőm” – Gyál, Sportcsarnok 

Kovalszkyné Mikó Tünde igazgatóhelyettes, és a 13. b osztály tanulói. 

 

          Nyílt napok november első pénteki napjától január közepéig 

Az iskolai nyílt napok megtartásában új színfolt volt, hogy több alkalommal az általános 

ismertető után Dr. Sereginé Hézső Emese és tanítványai - az ágazati szintvizsga portfólióit 

tanulói előadások formájában bemutatva, valamint egy alkalommal dr. Merkei Attila kolléga 

tartott az érdeklődők számára bemutatóval egybekötött előadást.  

Móni Márton, Horváth Katalin, és Góczi Zsanett 10 c osztályos tanulók a tavalyi évben készített 

portfóliójukat mutatták be. – Azt gondolom, ez egy nagyon jó ötlet volt, a szülők és gyermekeik 

ízelítőt kaptak a képzés jellegéről, megismertek vizsgafeladatokat. Dr. Merkei Attila a 

hollandiai gyakorlatról mutatott képes beszámolót. 

A nyílt napokon a múlt év marketing ötletét használtuk fel: Fáys maszkokat, feiliratos tollakat 

adtunk ajándékba. A szórólapokat a Centrum készíttette, az iskolaikat pedig Kovalszkyné Mikó 

Tünde igazgatóhelyettes. A pénteki napokon az iskola bemutatását javarészt Nagy-Baranyi 

Katalin munkaközösség vezető végezte. 

Nagymértékben befolyásolja a beiskolázás hatékonyságát a jól megszerkesztett iskolai honlap, 

valamint a folyamatosan friss képekkel, kisfilmekkel feltöltött facebook oldal is, amelyeket 

folyamatosan Lovász Margit kolléganő gondozott. 

Tartjuk a kapcsolatot a Péceli Hírek havonta megjelenő lappal, ahol rendszeresen jelentetünk 

meg az iskola életével, kiválóságainkkal kapcsolatos cikkeket. 

Az iskola fennállásának 70. évfordulója alkalmából megtartott rendezvénysorozatunkat szintén 

megjelentetjük majd az újágban, és invtitáljuk a pécelieket, hogy jöjjenek el hozzánk, ismerjék 

meg intézményünket. 



 

Beszámoló a kollégiumi nevelőmunkáról 

2021/22-es tanév 

 

 
 

 

 

 

 

A kollégiumba az első félév során beiratkozott 66 tanuló, elment 3 tanuló, az év végi 

tanulólétszám 63 fő. 4 tanulót helyhiány miatt az KMASZC Varga Márton Iskolájának 

Mogyoródi úti kollégiumában helyeztünk el.  Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot Fejes Anna 

kollégiumvezetővel az ott elhelyezett tanulóinkkal kapcsolatban. 

Ebben a tanévben nagy volt a túljelentkezés, és a nyílt napokon tapasztaltak alapján ismét több 

kilencedikes tanuló fog kollégiumi férőhelyet igényelni, többet, mint amennyi a felszabadult 

férőhelyek száma lesz. – Erre a problémára megoldás lenne a Kishársasi kollégium 

újraindítása. 

A kollégiumi nevelőmunkát 3 fő állású nevelőtanár, Gáll Attila, Nagy-Baranyi Katalin és 

Szekeres András látják el, munkájukat Illés Bálint gyermek, - és ifjúsági felügyelő segíti. A 

szilenciumokon a diákok tanulását felügyelik Bíró Adrienn és Kurcz Attila kollégák. 

A kollégiumi nevelőmunka a csoportfoglalkozások mellett főként az egyéni beszélgetésekre, 

foglalkozásokra tevődött át. 

 A tanév során folyamatosan figyelemmel kísértük a diákok tanulmányi munkáját, iskolai és 

kollégiumi viselkedését. Rendszeres volt a kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, és a szülőkkel. 

Tanulói veszélyeztetettség esetén a szükséges intézkedéseket megtettük. 

Tanulóink a kollégium környezetét folyamatosan rendben tartották, valamint a kollégisták a 

tanév során sokat tettek az épület tisztaságának a megőrzése érdekében. Az épület auláját az 

évszakoknak megfelelő dekorációval láttuk el. 

Iskolánk volt tanulója, Homoki Csilla szülei halála után családi házuk teljes berendezését: több 

szobányi neokoloniál bútort, szőnyegeket, festményeket ajándékozott az iskola számára. 

Ezúton is köszönjük ezt a nemes gesztust, és igyekszünk megőrizni, megbecsülni a kapott 

értékeket. – Köszönöm a kollégák – Kovalszkyné Mikó Tünde igazgatóhelyettes, Ser Hajnalka, 



és Hruza Kálmán segítségét, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a hagyaték iskolánkba 

megérkezzen. 

 

A kollégiumban fegyelemsértés a tanév során több alkalommal történt (alkoholfogyasztás, 

házirend be nem tartása), - kirívó fegyelemsértést Gáll Szonja követett el. 

Gáll Szonján kívül több tanuló ellen kellett fegyelmi eljárást indítani a kollégium házirendjének 

folyamatos be nem tartása miatt. (Pécs Olivér, Peczek Zsolt) 

 

 

Örömteli tapasztalat, hogy ebben a tanévben is a tanulók egy egymást segítő közösséggé 

kovácsolódnak. Tanulóink nagyon rossz anyagi és családi körülmények között élnek, sokak 

számára szinte menedék a kollégium, ahol legszívesebben hét végén is bent tartózkodnának. 

Súlyos probléma, hogy több tanuló nem táplálkozik megfelelően. Jó lenne megteremteni a 

szociálisan rászoruló diákjaink számára legalább az egyszeri ingyenes étkezés lehetőségét. 

 

Események a kollégiumban, a 2021/2022-es tanévben 

 

A kollégiumi életet is meghatározta a Koronavírus –járvány, illetve a különböző karbantartási 

munkák miatti online oktatás, amikor a kollégium zárva volt. 

Az egy osztályba járó tanulókat igyekeztünk egy hálóban elhelyezni, ez sok esetben felborította 

a korábban már összecsiszolódott közösségeket. Ugyancsak a járványügyi intézkedések miatt 

elmaradt a Gólyaavató, valamint a hagyományos Karácsonyi előadás.  

 

- 2021. október 6-án Gáll Attila diavetítéssel illusztrált rendhagyó történelemórát tartott 

Magyar huszárok címmel. 

- 2021. november 2-án Illés Bálint tartott vetítéssel egybekötött előadást Japánról 

- 2022. január 24-én Illés Bálint „Japán a robotizáció világa” címmel adott át ismereteket 

a tanulóknak  

- 2022. március 9-én Gáll Attila tartott diavetítéssel egybekötött előadást az 1848-as 

forradalomról 

- 2022. áprilisában Bíró Adrienn tartott az alkoholizmusról egy rendkívül tanulságos 

előadást  

 

Minden héten filmklubot, és kézimunka szakkört tartottunk. 

 

A kollégista tanulók a tavasz folyamán megkezdték a közösségi szolgálat letöltését: a kastély 

épületben elhelyeztük az ajándékba kapott bútorokkal, elszállíttattuk a könyvtárból a 

feleslegessé vált tankönyveket, a tanulók kifestették a fiú hálókat, a diákok több alkalommal 

füvet nyírtak, gereblyéztek, parkot rendeztek. 



      
 

 

 

 

 

Pécel, 2022. június 22. 

 

 

                                                              Nagy-Baranyi Katalin 

                                              munkaközösség-vezető – Beiskolázási, kollégiumi mk. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Pécel 

 

 

 

 

 

Pedagógiai munkát segítő munkaközösség  

Beszámoló 

 

 

2021-2022-es tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A munkaközösség tagjai: 

Barna Judit Magdolna, Litkeiné Erős Zsuzsanna Erzsébet, Nagy-Baranyi Katalin, Ser 

Hajnalka, Síposné Kovács Katalin, Varga Balázs,Pató Erika 

 

A 2021-2022 tanév céljai között szerepelt: 

- az iskola alapdokumentumaiban meghatározott programok teljesülésének elősegítése; 

- a tanulók tanulási nehézségeinek feltérképezése; tanulópárok munkájának segítése; 

- mentor program kidolgozása, koordinálása; 

- az oktatás színvonalának emelése. 

 

Céljaink megvalósítása érdekében: 

- Feltérképeztük a tanulási nehézségekkel, zavarokkal, akadályozottsággal küzdő tanulók 

állapotát, a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok 

szakvéleményeit. 

- Segítettük a szakvéleményekkel, felmentésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

ellátását.  

Létrejött egy egységes jól átlátható és naprakész digitális adatbázis(drive felület). Ennek a 

megvalósítását Ser Hajnalka (ötletgazda) Nagy-Baranyi Katalin és Kovács Mónika 

kollégánknak köszönhetjük.  

Összesen 117 tanulóval kapcsolatosan (az iskolai tanulólétszám kb. harmada) kellett ellátni 

többlépcsős feladatot, ami jelentős túlterhelést rótt mindenkire, különösen Kovalszkyné Mikó 

Tünde igazgatóhelyettes asszonyra. Plusz feladatot jelentett számára a végzős évfolyamoknál 

az SNI-BTMN tanulóknál a vizsgákhoz szükséges dokumentáció összefésülése(11.c osztályban 

12 tanuló, 11.d  osztályban 1 tanuló, 12. a osztályban 4 tanuló, 12.b osztályban 5 tanuló, 12.c 

osztályban 7 tanuló, 13.c osztályban 4 tanuló volt érintett). 

- Az SNI tanulók a 9-10 évfolyamon ebben a tanévben is részesültek fejlesztésben, sajnos a 

kilencedik évfolyamon olyan nagy létszámban voltak, hogy a B-C osztályokban 6 fős 

csoportok, a D osztályban 5 fős csoport, az A osztályban 4 fős volt a csoport. Az SNI tanulók 

közül 3 fő részesült egyéni fejlesztésben. Gyógypedagógusi megsegítésben 12 órában 26 tanuló 

részesült. A következő tanévben a foglalkozások számának növelésével törekedni fogok az 

egyéni fejlesztéshez közelítő csoportlétszámok kialakítására.  

- Célkitűzéseink között szerepelt mentorprogram indítása. Sajnos ebben a tanévben ez megrekedt. 

Reményem szerint a következő tanévben ezt sikerül megvalósítani. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak kedves 

kollégáim áldozatos munkájáért. Külön köszönetet szeretnék mondani Kovalszkyné Mikó Tünde 

igazgatóhelyettes asszony önzetlenségéért és segítőkészségéért és Kovács Mónika iskola titkárnak a 

soha véget nem érő adminisztrációs többletmunkájáért. Az ők áldozatos munkájának köszönhetően 

minden a covid 19 miatt felgyülemlett (a tanév elején megoldhatatlan tűnő) határidős és 

adminisztrációs elmaradást sikerült nullára redukálni és naprakész adminisztrációval zárni a tanévet. 



Isten áldja a Fáy oktatói és dolgozói testületét! 

Pihentető nyarat kívánok! 

 

Pécel, 2022. június 22. 

 

                                                                                              Pató Erika  

                                                                                         munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

A KÖZISMERETI MUNKAKÖZÖSSÉG  

BESZÁMOLÓJA 

a 2021/ 2022-es tanév 

2.FÉLÉVÉRŐL 

 

Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum 

Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium  



A közismereti munkaközösség a 2021/2022-es tanév 2. félévében 

változatlan oktatói összetétellel, 12 fővel folytatta az első félévben megkezdett 

munkáját. 

Munkaközösségünk szeptemberben elkészített munkatervében kiemelt 

célként fogalmazta meg a diákok számára az általános műveltség átadását, az 

iskolai rendezvények, megemlékezések lebonyolításának segítését, tanórán 

kívüli programok szervezését, valamint a felzárkóztatást és tehetséggondozást. 

E mellett a kollégium és a szaktanárok munkájának összehangolása, szorosabbra 

fűzése is szerepelt a vállalt feladatok között. 

A 2. félév első hetében folytatódott a bemutató órák sorozata. Január 27-

én Turcsán Tímea a 10. A osztályban tartott bemutató órát, amelyen az IKT 

eszközök kiemelt használatának szerepe került előtérbe új anyag 

feldolgozásában a nyelvtan órán. 

Február 25-én, a farsangi szokásokhoz kapcsolódó tematikával rendeztük meg a 

„Népek és nyelvek délutánja” elnevezésű rendezvénysorozatot. Ezen 

intézményünk minden osztálya részt vett. Az esemény 3 helyszínen zajlott: 

Tompos Gabriella a velencei karneválról tartott vetített előadást, Varga Balázs a 

világ országaiban zajló farsangi szokások kapcsán készített játékos kvízt, Litkeiné 

Erőss Zsuzsanna pedig görög táncok tanításával mozgatta meg a tanulókat. 

Március 7-10-ig munkaközösségünk javaslatára, újításként az érettségire készülő 

végzős osztályokban együttes szintfelmérő próba érettségit szerveztünk, ahol 

magyar, matematika, történelem és idegen nyelv tantárgyakból adtak számot 

tudásukról a 12. évfolyamosok. 

A feladatlapokat az elmúlt évek feladatsoraiból állítottuk össze. Ez komoly 

előkészítő és értékelő munkát követelt munkaközösségünk minden tagjától, 



mert ebben a tanévben mindenki készített fel osztályt vagy tanulói csoportot az 

érettségire. Ehhez kapcsolódóan zajlottak a szóbeli próba érettségik március 

végén-április elején. 

Március 11-én a 9.C osztály emlékezett meg az 1848. március 15-ei 

eseményekről. A műsort Kurcz Attila állította össze. 

A januárra tervezett iskolai helyesírási verseny márciusban került 

lebonyolításra, ahol diákjaink a tanórákon kívül tehették próbára helyesírással 

kapcsolatos ismereteiket. A versenyt az előző tanévhez hasonlóan online módon 

szerveztük és bonyolítottuk le március 17-én.  

Nagy örömünkre szolgált, hogy 24 tanuló részvételével zajlott a verseny, 

ahol a 9-13. évfolyamig minden osztály képviseltette magát. A verseny Turcsán 

Tímea és Zámbó Péter kollégák munkájának volt köszönhető. 

Április 4-7 között zajlott intézményünkben a digitális témahét. 

Ennek programjaiba munkaközösségünk is bekapcsolódott. 

Bíró Adrienn a „Mit ehetünk a kertből?” projektet valósította meg, míg Turcsán 

Tímea az „Irodalmi kávéházakról”, valamint az „Influenszerek és pénzügyek” 

témák kapcsán tartott IKT eszközöket felvonultató interaktív órákat a 12. C és 10. 

A osztályokban. 

Az április 29-én zajló ballagás műsorának előkészítésében és lebonyolításában 

szintén részt vállalt munkaközösségünk szinte valamennyi tagja. 

 Tanórán kívüli programok és tantárgyi kitekintés tekintetében a 2. 

félévben 2 programot emelhetünk ki: a Gödöllői Természetfilm Fesztiválon járt 

a 10. A osztály Turcsán Tímea kíséretében május 27-én, valamint a Csodák 

Palotájában a 9. A osztály Böröcz Csaba és Bíró Adrienn szervezésében június 

10-én. 



A május első 2 hetében lezajlott írásbeli érettségik után a dolgozatok javítása, a 

szóbeli tételek összeállítása, a végzős tanulókkal való konzultáció zajlott, ami 

előkészítette a június 16-23 közötti szóbeli érettségit. 

A tanév végének feladatai közé tartozott még az egyéni tanrendben tanulók 

osztályozó vizsgáztatása, az év végi jegyek lezárása, valamint a javító vizsgákra 

vonatkozó tételsorok összeállítása. 

A tehetséggondozás kiemelkedő példája ebben a tanévben, hogy Frisch Zsófia 

Ida 10.A osztályos tanuló Tompos Gabriella mentorálásával elnyerte az Apáczai 

Ösztöndíjat. 

Közös munkájuk a nyelvi kompetenciák fejlesztésére összpontosul. 

Szintén a tehetséggondozáshoz kapcsolódik, hogy a 12. C osztályból Tóth Vivien 

és Demian Mónika április 22-én a „Lúdtollnokok” pályázat keretében részt vettek 

a Magirat magazin tanulókból álló szerkesztőségével közösen a Bűvösvölgyi 

Médiaértés-oktató központban való látogatáson. 

A munkaközösség munkatervének 2 eleme nem valósult meg. Tantárgyi 

vetélkedőt terveztünk a Föld napjához kapcsolódóan, valamit egy történelmi 

vetélkedőt Magyarország történelméről, amelyeket a következő tanévben 

mindenképpen szeretnénk lebonyolítani. 

 

Pécel, 2022. június 20. 

Turcsán Tímea 

munkaközösség-vezető 

 

 



 

KMASzC 

Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium 

 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó  

A  Mezőgazdasági Szakmai Munkaközösség 

munkatervének végrehajtásáról 

 

2021/2022. 

 

       

 

 

                 

 

 

 



Pécel 

2022. június 22. 

A munkaközösség tagjai:  

 

Szakmai tanárok: 

 

1. Bakonyi Ágnes 

2. Bereck Mária 

3. Böröcz Csaba 

4. dr. Sereginé Hézső Emese 

5. Fuchs Péter 

6. Hruza Kálmán 

7. Lovász Margit 

8. Kovalszkyné Mikó Tünde 

9. Martényi Gergely 

10. dr. Merkei Attila 

11. Mihály Gábor 

12. Pulai Amanda 

13. Ser Hajnalka 

14. Szandányi Ferenc  

15. Szimler Ildikó 

16. Tavaszi Veronika 

17. Terenyi Szilveszter 

18. Veres Szilvia 

  

 



 

 

 

 

 

Célkitűzések a 2021/2022 tanév Munkarendje szerint: 

 

1. A szakterületen tanuló diákok minél szélesebb körű, magasabb színvonalú képzésének 
megvalósítása annak érdekében, hogy szakképesítésük megszerzését követően minél nagyobb 
esélyük lehessen a szakmában való elhelyezkedésre, ill. a szakmai tovább fejlődésre. 

2. A szakma szeretetének elmélyítése az oktató-nevelő munka során. 

3. A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás összehangolása. 

4. A lehetséges legjobb oktatási módszerek kialakítása a tanítás jogszabályi környezetének 
eredményes használata érdekében. 

5. A szakmai tanárok nemzetközi megjelenésének elősegítése. 

6. a tanulók szélesebb körű nemzetközi tapasztalatainak elősegítése 

7. Hangsúlyt fektetni a környezeti nevelés, az ökológiai gondolkodás kialakítására. 

 

A 4., 5., és a 6. pont az első  félév során került a Szakmai Munkaközösség célkitűzései közé, az új 

szakképzési törvény, továbbá a Centrumon belüli Nemzetközi ügyek átrendeződése hatására. Iskolánk 

kapta meg az ERASMUS-ERASDG Hollandiai relációjának gondozását. 

 

 

Az oktatási-nevelési célokhoz rendelt feladatok, tevékenységek végzése a félév 

folyamán: 

 



► A tanulók folyamatos felkészítése a szakmai érettségire, a szakmai vizsgákra, szakmai 

versenyeken való részvételre. 

 

► Aktív részvétel a többi munkaközösség munkájában. 

 

► A tanulók felkészítése a Szakma Kiváló Tanulója versenyre. 

 

► Az iskola, ill. a diákok szakmai versenyeken/megmérettetéseken való megjelentetése. 

 

► Szintvizsgák szervezése, szintvizsgák anyagának előkészítése, a szintvizsgák 

lebonyolítása. 

 

► Lovász szakképesítés Agrárkamarai szintvizsgájának előkészítése, lebonyolítása.  

 

► Technikusi vizsgák előkészítése: 13.b Mezőgazdasági technikus, 13.a Parképítő és 

fenntartó technikus. 

 

►  Szakmai alapozó vizsgák előkészítése: 9-10. osztályokban (Gazda, Mezőgazdasági 

technikus, Parképítő és fenntartó technikus). 

 

►  Résszakképesítési vizsgákra történő felkészítés és a vizsgák megszervezése (faiskolai 

kertész, állattartó) 

 

► A legújabb tudományos ismeretek és a gyakorlatban bevált technológiák, oktatási 

módszerek beépítése az oktató-nevelő munkába, pl a projektoktatás, az 

élménypedagógia, a fenntarthatóságra nevelés. 

 

► Minél több tanulmányi kirándulás, „üzemlátogatás” szervezése (lehetőségek szerint). 

 

► Az oktatástechnikai eszközök (számítógép, projektor) elméleti órákon és szakmai 

gyakorlatokon történő alkalmazása. 

 

► A duális képzés szélesítése, a külső szakmai kapcsolatok gyarapítása. 

 



► A tangazdaság adta lehetőségek minél jobb kihasználása az oktató-nevelő munkában. 

 

► A tangazdasági gyakorlatok minőségének folyamatos fejlesztése. 

 

► új üzemekkel, gazdálkodókkal, vállalkozókkal történő kapcsolatok keresése/létesítése, 

melyek elősegítik az oktatás színvonalának növekedését. 

 

► Az évismétlő, illetve a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása, a hátrányos 

helyzetű tanulók segítése. 

 

► A kompetenciák fejlesztése, különös tekintettel a társas kompetenciákra. 

 

 

► Együttműködés a munkaközösségekkel (beiskolázás, lemorzsolódás, módszertan 

területein). 

 

► Pontos adminisztráció, kiemelten a tanulószerződéssel és a tanulói munkaszerződéssel 

rendelkező tanulók esetében. 

 

► A gyakorlati naplók folyamatos vezetése (naponta), ellenőrzése. 

 

► A Tanüzemek (lovarda, állatház, kertészet, gyümölcsös, szántóföldi gazdálkodás) 

működésének gazdaságosabbá tétele, hogy mint bevételi források szerepelhessenek 

az iskola gazdasági életében. 

 

► Nagyon fontos szempont a nevelő-oktató munkában a szakma szeretetének 

elmélyítése. 

 

► A környezetvédelem, fogyasztóvédelem és az egészséges életmód kapcsolódó 

témaköreinek beépítése az elméleti órákba és a gyakorlati foglalkozásokba. 

 

► Az iskola parkjának folyamatos fenntartása, növényállományának folyamatos 

gyarapítása. 

 

 



Rendezvény szervezése, rendezvény előkészítése az évben: 

- Lovas nap a Kishársasban 
- közösségi almaszüret 
- Pályaorienációs Nap a Nemzeti Agrárkamarával közös szervezésben kisiskolások részére. 
- hetenkénti Nyílt nap szervezése. 
- iskolai részvétel a mezőföldi gazdanapokon, 
- lovas ballagás 

 

 

 

Iskolán kívüli kulturális programok szervezése az évben: 

- SZIE Gödöllő meglátogatása 
- Füvészkert látogatása 
- Vadászati világkiállítás-OMÉK, részvétel 
- Vácrátóti Botanikus kert meglátogatása 
- Közös kertépítő programok szervezése a Varga Márton testvériskolával. 
- Szakmai versenyeken történő részvétel 

 

Innováció: 

- A szakmai elmélet és gyakorlati oktatás összehangolása. 
- Komplex szakmai szintvizsga bevezetése 9. évfolyamtól. 
- Az új szakképzési törvény érvényesítése a tanrendünkben. 
- A lehetőségekhez képest a projektfeladatok segítségével történő tanítás terjesztése. 

 



 

 

Szervezetekben, rendezvényeken történő részvétel, a munkaközösség 

tagjainak megjelenése az évben: 

 

- A Magyar Kertépítő Szakképző Iskolák Szövetségének Felügyelő Bizottsági Tagsága (képv: Merkei 
Attila) 
 

- Az ERASMUS-ERASDG Living Lab Workshop, Hollandia, Utrecht, részvétel a Centrum 
delegáltjaként Csorba Erika 12.a, Czupor Dávid 13.b, és Merkei Attila) 

 

- Felkért előadás ERASDG Hollandia, A best practice from Hungary, approached from the perspective 
of biomimicry and boundary crossing (Egy best practice Magyarországról, a biomimicry és a 
boundary crossing felől megközelítve) (előadó: Merkei Attila) 

 

- Az agrárszakképzés fejlesztése a Fáy-ban, népszerűsítő cikk, Péceli Hírlap, (szerző: Merkei Attla) 
 

- Hospitálók fogadása és tanulmányi gyakorlatuk koordinálása a SZIE – MATE egyetemről (Csötönyi 
Viktória, Kovács Balázs, Pallagi-Nagy Anett, Tóth Tamás és Pócsik Frida,kapcsolattartó tanár: 
Merkei Attila) 

 

- Képzés és Gyakorlat Tudományos Konferencia, Kaposvári Egyetem, „Az agrárszakképzési 
gyakorlatok fejlesztésének lehetőségei az új szakképzési jogszabályok tükrében” (előadás: Merkei 
Attila) 

 

- Hazai és Külföldi Példák a Projektoktatásban Tudományos Konferencia, Óbudai Egyetem, „A 
mezőgazdasági és erdészeti tantárgyakhoz kapcsolódó projektoktatásának lehetőségei az új 
szakképzési jogalkotás tükrében” (előadás: Merkei Attila). 

 

 



 

A „Living Lab” workshop résztvevői. Hollandia, Utrecht, Yuverta-Wageningen Univ, 2021. október 

30-november 06. 

 

- BISEL vizsgálaton a 10. b és a 11. a osztályok vettek részt. 
 

 

 

 

ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEINK HAVI BONTÁSBAN: 

 

Szeptember: 

  

- Munkaközösségi megbeszélés: A munkaközösség vezetőjének a 2021/2022. évre történő 

megválasztása, a Munkaterv elfogadása (szeptember 10);  

előterjesztő: Merkei Attila. 

- A nyári gyakorlat tapasztalatainak megbeszélése.  

előterjesztő. Bakonyi Ágnes. 

- Munkaterv leadása (szept. 15.)  

előterjesztő: Merkei Attila. 

- Részvétel a Vadászati Világkiállításon és az OMÉK-on (szeptember 21) 

- Tanmenetek leadása a Munkaközösség vezetőjének (szept. 24.) 

- Ellenőrzött Tanmenetek leadása az Igazgatóságnak (október 10.) 

felelős: Merkei Attila. 



- DÖK nap (szeptember 10.) 

- Szakmai érettségi vizsgatételek áttekintése, módosítása (12. a és 12. b),  

határidő: szeptember ... Felelősök a vizsgáztató tanárok. 

- Kertészet: gyümölcsök, zöldségfélék, és kertészeti termékek betakarítása. téliesítése.  

felelős: Szimmler Ildikó, Merkei Attila, Böröcz Csaba. 

- Folyamatosan: Okos lovaglás és lókiképzés kurzusok  a Kishársasban 

- Őszi határszemle szeptember 15, 9.b., iskola tanüzemének megismerése, takarmánytárolási 

módok - Kornfarm Kft. Kishársas, Kísérőtanár: Veres Szilvai, Lovász Margit, Hruza Kálmán 

- Őszi határszemle, szeptember 07. a 10.b osztállyal, takarmánytárolási módok - Kornfarm Kft. 

Kishársas Kísérőtanárok: Tavaszi Veronika, Berecz Mária, Hruza Kálmán 

- Üzemlátogatás a 10. b osztállyal Árpád Vére Lovasiskola – Valkó, , szeptember 14. 

Kísérőtanárok: Tavaszi Veronika, Berecz Mária, Hruza Kálmán 

-  

- Intézménylátogatás, a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ – Gödöllő, 10. b. 

osztály Kísérőtanárok: Tavaszi Veronika, Berecz Mária, Hruza Kálmán. 

- Ovis csoportok fogadása a Kishársasban és az almásban.  

felelős: Bakonyi Ágnes, dr. Sereginé, Hézső Emese. 

- Őszi dekoráció készítése. Kovalszkiné Mikó Tünde, Veres Szilvia, Tavaszi Veronika. 

- tantermek dekorálása. osztályfőnökök 

- Folyamatosan: Külföldi gyakorlatok szervezése: Bakonyi Ágnes, Merkei Attila.   

- Almaszedés a gyakorlaton lévő osztályokkal. (a, b, c osztályos tanulók bevonásával).  

felelős: Böröcz Csaba. 

- Készség mérése a 9., 10., és 11. évfolyamon. Írásbeli feladatlap összeállítása, 

felelősök a szakterületnek megfelelően a szaktanárok.  

határidők: szeptember 30. feladatlapok összeállítása. 

- Készség mérési eredmények leadása. 

határidő: október 18. 

- Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok 2021. szeptember 23. 

- Hódmezővásárhely, technikustanulók versenye. szeptember 24. 

- Folyamatosan zajlik a Mezőgazdaság ismeretekből emelt szinten érettségizők felkészítése. 



- A mellékszakképesítés vizsgákra (Faiskolai kertész és Állattartó szakmunkás) a felkészítés 

folyamatosan zajlik. 

- A magyar diáksport napja: szeptember 24. 

- Csötönyi Viktória, Pócsik Frida hospitálók tanítási gyakorlata (szeptember 19-30) 

 

 

 

Október:  

 

- tanítás nélküli munkanap, október 1. DÖK nap 
- Mezőgazdasági technikus tanulók írásbeli javítóvizsgája. (október….) 

- MAKEKISZ közgyűlés, Velence, Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, (október 7) 

- Mezőgazdasági technikus tanulók szóbeli és gyakorlati javítóvizsgája. (október….) 

- Mezőgazdasági technikus tanulóknak bizonyítványok kiosztása (október….) 

- Kertészet: termények betakarítása, krizantém értékesítése.  

felelősök: Szimler Ildikó, Merkei Attila  

- 13. b. Parképítő és fenntartó technikus gyakorlati vizsgatételek áttekintése, szakdolgozatok 

megírására való felkészítés. (negyedéves értékelések).  

felelősök: Böröcz Csaba, Veres Szilvia, Merkei Attila. 

- Pályaorientációs Nap, október 21. (összefogó: Merkei Attila)  

- Tantestületi almaszedés, október 22. (szervezte: Tavaszi Veronika) 

- Őszi szünet, október 25- november 02. 

- Living Lab, Hollandia, Utrecht (október 30-november 6, résztt vettek: Csorba Erika 12.a, 

Czupor Dávid 13.b, Merkei Attila) 

 

November:  

 

- Munkaközösségi értekezlet: aktualitások megbeszélése, és egyebek. 

előterjesztő: Merkei Attila. időpontja: november 1. hete  

- Tanulmányi Versenyekre való felkészülések megkezdése, szóba jöhető tanulók megnevezése. 

határidő: november 1. hete, felősök: a szaktanárok. 



      -    Bemutató óra megtartása. 2 fő az októberi Munkaközösségi döntés szerint. 

      -    Házi képességi verseny lebonyolítása. Témája: A szakma és az ökológiai szemlélet. 

szervezők: Ser Hajnalka, Kovalszkiné Mikó Tünde.  

           Szalagavató ünnepség lebonyolításában való részvétel (időpont meghatározása később) 

 

December:  

 

- Jelentkezés a Szakmai Érettségi Tantárgyak versenyére és az OSZTV-re.  

felelősök: Bakonyi Ágnes, Tavaszi Veronika 

- Füzetek ellenőrzése.  

felelősök: szaktanárok 

- Adventi, karácsonyi dekoráció elkészítése. Kovalszkiné Mikó Tünde, Tavaszi Veronika, Veres 

Szilvia. 

- E-napló ellenőrzése (haladási rész, jegyek száma) felelős: Merkei Attila 

- A félév végi felmérők megíratása, jegyek áttekintése.  

felelősök: a tantárgyat oktató tanárok 

- Téli szünet, december 22- január 03. 

 

Január: 

 

- Szintvizsga a lovas osztályokban. 

- Munkaközösségi értekezlet: aktualitások megbeszélése, és egyebek. 

előterjesztő: Merkei Attila. időpontja: január 17. 

- Felkészülés a tanulmányi versenyekre.  

felelősök: a szaktanárok 

- Félévi osztályzatok zárása, a gyakorlati naplók ellenőrzése január 24. 

- Szaporítóanyagok megrendelése. felelős: Merkei Attila és Szimler Ildikó. határidő 2022. 

január hónap. 

- Kertészet: palántanevelés megkezdése. Merkei Attila, Szimler Ildikó. 

  felelősök: Tavaszi Veronika, Böröcz Csaba 



- Készletek záró jelentésének leadása, határidő január 05, felelősök: Szimmler ildikó, Lovász 

Margit, Merkei Attila 

- A Centrum dán partnere ajánlotta fel nekünk, hogy vegyünk részt egy országok közötti online 
eszmecserében a diákokkal, ahol érdekes témákat dolgozhatnak fel együtt, tapasztalatot 
cserélnek, megismerik egymást, gyakorolják az angol nyelvi készségeiket. A résztvevő 
országok: USA, Hollandia, Magyarország, Dánia, Ausztria, Brazília 

 

Időpontok: 

o 2022.01.12. 16.00 óra – tanári megbeszélés 
o 2022.02.17. 15.00 óra diákok megismerkedése 
o 2022.03.17. 15.00 óra – 1. workshop 
o 2022.04.21. 15.00 óra – 2. workshop 
o 2022.05.08. 15.00 óra – 3. workshop 
o 2022.05.19. 15.00 óra – 4. workshop 
o 2022.05.23. 15.00 óra – tanári értékelő megbeszélés 

  

- Külföldi Nyelvtanulási Program kiíró: az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az 

Innovációért és Technológiai Minisztérium, érintettek: a 9. évfolyamos gimnáziumi, 

szakgimnáziumi és technikumi, valamint a 11. évfolyamos gimnáziumi és szakgimnáziumi 

tanulók, jelentkezett 24 tanuló 

- Az Innovációs És Technológiai Minisztérium Versenyfelhívása a 2021/2022. tanévi Ágazati és 

ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyére 

Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak:  

 

41. Ágazati besorolás XXXIII Vizsgatárgy megnevezése Mezőgazdasági ismeretek,  

42. Agazati besorolás XXXIV. Vizsgatárgy megnevezése Kertészeti és parképítési 

ismeretek 

 

A versenyforduló időpontjai:Tesztnap: 2022. 01. 24. helyszíne: a versenyző saját 

iskolája 

I. forduló (interaktív elődöntő): 2022. 01. 31 - 2022. 02. 02.; helyszíne: a versenyző 

saját iskoláj a  

II. forduló (írásbeli döntő): 2022. 03. 02.  

III. forduló (szóbeli döntő): 2022. 04. 06 - 2022. 04. 07. 

Eredményhirdetés: 2022. 04. 08. 

Részt vesznek az érettségiző osztályok minden tanulója 

- Lovas házi vizsgák, január 22-30., Felelősök: Ser Hajnalka, Martényi Gergely, Mihályi Gábor. 



- A 2021-22. évi BISEL verseny 2. forduló beküldési határidő február 4. Részt vesznek: 10.b, és 

a 11.a. Felelősök: Ser Hajnalka, Veres Szilvia 

- A Varga Márton Mezőgazdasági Technikum, Budapest. Közös kertépítő gyakorlatok a 

Parképítő technikusok (13.a) számára. Kísérő: dr. Merkei Attila 

 

 

Február 

 

- Tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások szervezése. 

- A park növényállományának folyamatos bővítése (hagymásokkal, csemete fák telepítésével). 

- Szelektív hulladékgyűjtés, edények kihelyezése: a fém dobozokat gyűjtik a diákok, Ser Hajnalka 

leadja a dobozokat, a pénz az osztályé lesz. A kupakokat is gyűjtik, (verseny az osztályok 

között), ezeket beteg gyerek megsegítésére juttatjuk el.  

 

 

Március 

 

 

MEGHÍVÓ a 2021. március 04-én 15:00 –kor tartandó MEZŐGAZDASÁGI SZAMAI 

MUNKAKÖZÖSSÉG 1. virtuális értekezletre 

 

Az értekezlet tervezett napirendi pontjai.  

 

1. A Tangazdaságaink helyzete és a Centrum kapcsolata az új oktatási struktúrában. 

előterjesztő: Bakonyi Ágnes, szakmai igazgatóhelyettes 

 

2. Beszámoló a Faiskolai kertész és az Állattartó szakmunkás mellék-szakképesítési 

vizsgák lebonyolításáról.  

előterjesztő: Tavaszi Veronika tanárnő, Merkei Attila tanár. 

 

3. Az érettségi, a technikusminősítő-, és a szakmai vizsgák időpontjának megbeszélése és 

munkaközösségi elfogadása.  

előterjesztő: Bakonyi Ágnes, szakmai igazgatóhelyettes 

 

4. Egyebek 

 

Pécel, 2021. március 02.  
 

 



 

Április 

 

 

- Jelentkezés a Szakmai Érettségi Tantárgyak versenyére az OSZTV-re és az SZKTV-re. 

- Szintvizsga lebonyolítása a 11. C osztályban. 

- Üzemlátogatások szervezése  

- SZKTV-re való jelentkezés, felkészítés, tanórán és azon kívül is.  

- Végzős tanulók lezárása (április) 

 

 

Május 

 

- Ágazati Alapvizsgák előkészítése, lebonyolítása 

- Összefüggő szakmai gyakorlat megszervezése a tanulók és a felügyeletet ellátó tanárok 

beosztása. 

- Lovas ballagás 

- Technikusi vizsgák, kertépítők 

 

 

Június-Július 

 

- Tanulók év végi jegyeinek lezárása.  

- Szóbeli érettségi vizsgák előkészítése  

- Technikusi vizsgák, mezőgazdasági technikusok 

- Érettségi vizsgák 

- Osztályindítási engedély 

 

Ágazat Szakma neve 
Tervezett osztály 

jele (,amely 

azonos a Krétában 

Beiratkozott 

tanulók 

száma 

SNI 

2X 

Osztály 

számított 

létszáma 



használt 

megnevezéssel) 

Mezőgazdaság és 

erdészet Kertésztechnikus 9.a 21 3 24 

Mezőgazdaság és 

erdészet 

Mezőgazdasági 

technikus 9.b 30 2 32 

Mezőgazdaság és 

erdészet 
Gazda 

9.c 27 3 30 

 összesen 86 

 

-  

- Ágazati Alapvizsgák 

Osztály 
Osztály 

létszáma 

Alapvizsgán 

részt vett 

(fő) 

Sikeres 

ágazati 

alapvizsgát 

vizsgát tett 

(fő) 

Ágazati 

alapvizsgán 

nem jelent meg 

Vizsga 

átlageredm. 

százalékban 

Vizsga 

átlageredm

. Érdemjegy 

9C GAZDA 28 27 27 1 87,6 4,6 

9D GAZDA 27 25 25 2 85,3 4,6 

10A  

KERT.TECHN

. 15 

15 15 0 87,3 

4,6 

10.B M.g-i 

TECHNIKUS 35 32 32 3 85,2 4,6 

 

- OKJ képzés 

 

Képzés 

Vizsgára 

jel. 

száma 

(fő) 

T-kategóriás 

jogosítvány 

hiánya miatt 

nem vizsgázó 

(fő) 

Vizsg. 

létszáma 

(fő) 

Javítóvizsg. 

létszáma 

(fő) 

Pótlóvizsg. 

létszáma 

(fő) 

Sikeres 

vizsgát 

tett (fő) 

Sikertelen 

vizsgát 

tett (fő) 

Átlag 

eredm. 



PARKÉPÍTŐ ÉS 

FENNTARTÓ 

TECHNIKUS 13.a 

10 
NEM 

RELEVÁNS 
10 5 0 4 5 2,5 

MEZŐGAZDASÁGI 

TECHNIKUS 13.b 
15 5 10 4 0 5 4 3,2 

LOVÁSZ 11.c 19 
NEM 

RELEVÁNS 
19 0 0 19 0 3,8 

LOVÁSZ 11.d 16 
NEM 

RELEVÁNS 
15 0 1 15 0 3,9 

 

 

Tanulmányi versenyeredmények-2021/2022-KMASZC Fáy András 

Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

 

 

1. ÁSZÉV (Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye): 

Kertészet és parképítési ismeretek: Csorba Erika III. helyezett (12a- Parképítő és fenntartó 

Technikusok) 

 

2. Lovász SZKTV (Lovász Szakma kiváló tanulója verseny): 

Laczkovics Amina (11.d) III. helyezett 

Czétényi Judit (11.d) V. helyezett 

 

3. Gazdászok Országos Versenye: csapatban VI. helyezettek, (11b osztály- Mezőgazdasági 

Technikusok) 

Dóka Cintia Kleopátra 

Sávolyi Viktória Lilla 

Durzák Levente 

 

4. Agrár Szakképző Intézmények Országos Gazdász Versenye: csapatban V. helyezett (13b- 

Mezőgazdasági Technikusok) 

László Klaudia 



Nádor Márk 

Klintsák Gergő 

 

5. Word Skills : Parkum Savariea: csapatban VIII. helyezett (13a- Parképítő és fenntartó 

Technikusok) 

Palicska Tamás 

Tarr Róbert 

 

 

Pécel, 2022. június 22.  
 

 

 

 

 

 

Merkei Attila 

 

 

 

 

2021-2022-es tanév szakmai beszámolójának kiegészítése a lovász képzés 

szempontjából: 

 

A tanévben két 9. Gazda osztály kezdte meg tanulmányait iskolánkban egy 10 C. Gazda/Lovász osztály 

és a kifutó OKJ képzésben a 11-c és d.  

Tangazdaságunkban a 9. c,d  és 11 c,d tanulói kezdték meg a gyakorlatokon való részvételt.  

SZEPTEMBER 

   DÖK által szervezett gólya nap adott esélyt arra, hogy összerázódjanak, megismerhessék egymást a 

gyerekek és tanárok.  

      OMÉK, sikeres kirándulónap.  



NOVEMBER 

 25.-ére megcélzott kirándulást a Vajdahunyad várba a covid járvány felülírta, így az őszi tervezett 

tenyésztelep látogatások is elmaradtak. 

JANUÁR 

 18-19 Szintvizsga a végzős évfolyamok számára. Szóbeli és gyakorlati formában. Résztvevő tanárok: 

Ser Hajnalka, Mihály Gábor, dr. Sné Hézső Emese 

Célja:  

➢ a meglévő ismeretek megerősítése,  

➢ előadás módjának gyakorlása,  

➢ a hiányosságok felismerése 

➢ a hiányosságok pótlása az év végi vizsgára, 

➢ a gyakorlat és elmélet kapcsolatának megerősítése./Duális képzés/ 

Generációs problémák: szakmaiság hiánya, felszínes ismeretek. 

FEBRUÁR  

9. osztályok portfóliók készítése: Tavaszi Veronika, Martényi Gergely és dr. Sné Hézső Emese 

Kapcsolódási pontok megkeresése. Fogalmak tisztázása. Célok egyeztetése. 

ÁPRILIS 

- SZKT versenyre felkészítés – Külső/Bozsik –Belső/ Martényi Gergely és dr. Sné Hézső Emese 

                Tanulók: Czétény Judit és Laczkovics Amina III. helyezett/szakmunkásbizonyítvány 

10-13 Bábolnai tanulók után sikerült megszerezni az előkelő III. helyezést. 

29  Ballagás/lovas megszervezése és lebonyolítása különös tekintettel a külsős, sok a duális képzésből 

beérkező idegen lóra. 

Kishársas: lovak ellátása, beérkező lovak fogadása, irányítása, lovak elszállítása 9. c. Martényi 

Gergely. 

Tantermek 11C/11D  díszítése 10. C.által dr. Sné H. E. 

Nevelési célok: szépérzék, kreativitás, empátia, igényesség, problémamegoldás fejlesztése. 

 



 

 

MÁJUS 

04. 

Kirándulás Tangazdaságunkba  9. C, D és 10 C. Résztvevő tanárok: Martényi Gergely, dr. Sné Hézső 

Emese, Kurcz Attila, Ser Hajnalka. 

Gyalogtúra 5-6km.  

Céljai: 

➢ kondíció, erőnlét fenntartása,  

➢ mozgás fontossága, 

➢ vissza a természetbe, 

➢ környezetünk megismerése, 

➢ a növény felismerés a szántóföldeken, dűlőúton, 

➢  közösségformálás osztály és évfolyamok szintjén, 

➢ közös élmények teremtése a közös feladatok által. 

 

 

12.  Kishársas szakmai gyakorlat 10 C. Résztvevő tanárok: Martényi Gergely, dr. Sné Hézső Emese 

Cél: 

➢ A duális képzésben lévő osztályközösség újraépítése/ 5 napból 3 napot a duális helyen töltik,  

külön csoportokban így csak a közismereti órákon találkoznak. 

➢ Kiszakadni a virtuális élettérből.  

➢ Közös tevékenységek- közös élmény-tanulók-tanárok kapcsolatának javítása 

➢ Játékos tanulás 

➢ Projektfeladat: rudakból, kocsi gumikból a 20x 40-es négyszög kirakása mérőszalag nélkül. 

➢ A betűk helyére a névazonos tanulók állnak: pl.: Fellegi – F, Czire -C 

➢ Patanyomfigurák lelépése sorban. Az egyik sarokban élő bólya/Nascar ló/ mutatja a helyes 

vonalvezetést. 



➢  Közös befogás. 

 

  

 

19. Ágazati alapvizsga 9. D. 25 Tanuló felelt meg. 2 tanuló kimaradt. A kétnapra tervezett vizsga egy 

napon került lebonyolításra. A vizsga helyszín előkészítése a 9. D. tanulóival történt. Az istállómunkák 

ellátása mellett kivették részüket a telepi munkákból, de a tanterem előkészítésénél, átrendezésénél 

a takarítónői feladatokat is ellátták. Rendezett öltözetben és hajviseletben jelentek meg a vizsgán. 

Kiemelkedő munkákból kevesebbet láttunk. PPt formátumban kerültek bemutatásra a portfóliók. 

Tükrözték a tanulók motivációját vagy annak hiányát. Voltak, akik saját írásuk felolvasásánál 

megakadtak. Megismerhettünk lovasiskolákat, lovakat, megkedvelt lófajtákat saját tapasztalat által, 

de az emuk viselkedéséről tartásáról is ízelítőt kaptunk. Ösztönöznünk kell a tanulókat saját 

tapasztalatok szerzésére és azok szakmai rögzítésére. Ez a második évfolyam az új képzési 

rendszerben. Jobban ki kell használnunk, az ismeretek szerzését a mobil eszközök által. Résztvevő 

tanárok: Ser Hajnalka, Martényi Gergely, Fuchs Péter, dr. Sné H.E. 

Felkészítők: Ser Hajnalka, dr. Sné H. E. 

 

24. Ágazati alapvizsga 9. C. Sikeres vizsgát tett 27 tanuló. 

Résztvevő tanárok: Ser Hajnalka, Martényi Gergely, Fuchs Péter, Tavaszi Veronika 

26. Kirándulás Vajdahunyad várban a Ló kiállítására. Megközelítés tömegközlekedéssel. 

Szakmai órák a múzeumban egy kicsit másképp. 

       A Hősök terén lóábrázolás a művészetben. /Testtájalakulás elbírálása. 

       Múzeumban/ Kincsem és Imperiál csontváza/Anatómia óra és még sok móka. 



  

 

 

30. 

Külsős gyakorlaton a 9.d. 1.csoport Vecsésen a nemzetközi fogathajtó verseny előkészítésében a 

Dobrovitz Lovas telephelyen. / Dobrovitz József és felesége Kucsera Móni iskolánk volt tanulói./A 

szállítást a fogadó fél oldotta meg oda-vissza busszal. 

Cél: 

➢ Idegen környezetben feladatellátás, 

➢ idegen emberek feladatainak megértése és feladatellátás végrehajtása, 

➢ az önkéntes munka megismerése, 

➢ kapcsolati tőke kialakítása, 

➢ versenyek előkészületi munkáinak megismerése,  

➢ más lóistállók munkarendjének megismerése, 

➢ a lovász munkakör feladatainak megismerése, kipróbálása, 

➢ a fogathajtás pályáinak megismerése./Díjhajtó négyszög, terepakadályok/ 



 

         

 

 

 

JÚNIUS 

8. Lovász vizsgahelyszín előkészítése 9. c. 

Istállómunkák, telepi munkák (fűnyírás), szerszámápolás, lovak lemosása, fedeles talajának 

előkészítése, fogathajtásra szánt helyszín betűinek kihelyezése. Martényi Gergő, dr. Sné H. E. 

  

 



13. Lovász vizsgahelyszín előkészítése 9. d. 

Istállómunkák, telepi munkák, szerszámápolás, lovak lemosása, fedeles talajának előkészítése, 

fogathajtásra szánt helyszín betűinek kihelyezése előtti renoválása is. Martényi Gergő, dr. Sné H. E. 

Sajnos a vizsgák előkészítéséről hiányoztak a végzős tanulók, pedig utolsó gyakorlásnak is feltudták 

volna használni ezt a lehetőséget. 1-1 tanuló jelent meg a C és D osztályokból, úgy hogy az iskolánk 

lovait lovagolták és hajtották. A lóhasználathoz nem érkezett be lóigénylés így nem tervezhető a 

lovak terhelése. Az állat jólléte sérülhet. 

A külsős gyakorlati helyek naplóvezetése, információcsere hiánya és hiányzás adminisztrálása,  jó 

lenne, ha nem csúszna így könnyebb lenne Nekünk is. 

 

                                                                                                                            dr. Sereginé Hézső Emese 

 

Kelt: 2022. 06. 21. 

 

 

 


