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I. 

 

Általános rész 

 

1. Feladatkör, szakmai tevékenység 

1.1. 
Intézmény neve:   Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium 

Törzsszáma:   823500 

Honlap címe   www.bedo-ahalom.sulinet.hu 

 

Székhelye:   6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. 

Telephelye:   6785 Pusztamérges,  Ifjúság tér 1. 

Létrehozásának éve:  1883. 

Működési köre: országos 

Adószáma:   15823508 – 2 – 06 

Számlavezető pénzintézet: MÁK 

Számla száma:  10028007-00334095-00000000 

Törzsszáma:   823500 

Jogállása: költségvetési szerv 

Besorolása: a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 

közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv 

Alaptevékenység:  TEÁOR 8532 Szakmai középfokú oktatás 

Alapvető szakágazat: 853200 Szakmai középfokú oktatás 

Típusa: Központi költségvetési szerv 

 

Éves költségvetésünket és annak módosítását felügyeleti szervünk – a Földművelésügyi 

Minisztérium – hagyja jóvá. Tevékenységi körünket az alapító okiratban határozza meg, 

melyet 2015-ben az IfPF/939/2015, melyet 2015. augusztus 31-én hagyott jóvá. 

  

1.2. -1.3. 

Tárgyi feltételek 

 

Az iskola 1883. októberi megnyitása óta Ásotthalmon, Csongrád megye délnyugati 

csücskében, egy 10 ha-os parkban működik. Hozzá tartozik egy 441ha-os erdőtömb, amit 

rendeltetése folytán Tanulmányi erdőnek nevezünk.  

Itt szervezzük meg az erdészeti jellegű gyakorlatok legnagyobb részét. 

A parkban vannak az oktatást szolgáló épületek.  

A főépület tantermekkel és az irányítást és működtetést szolgáló irodákkal, a kollégiumok, 

az elméleti oktatást szolgáló további épületek további tantermekkel, a gyakorlati oktatást 

szolgáló épületek, tanműhelyek, karbantartó műhelyek, traktoros gyakorló pálya, 

motorfűrészes gyakorló pályák, fóliaház, múzeum, konyha az ebédlővel, sportpályák. 

Az Erdészeti szakmunkás és a Virágkötő-berendező és virágkereskedő szakmai képzést 

szolgáló elméleti és gyakorlati tantermek, tanműhelyek, valamit a szakközépiskolai 

képzést szolgáló tantermek, mind a park területén elérhetők. A testnevelési órák 

színhelyéül szolgáló sportcsarnok a parkon keresztül érhető el. 

Az Erdészeti szakmunkás szakmai képzést szolgáló eszközök berendezések közül 

megemlíthetők a különböző műhely fölszerelések, szerszámok, járművek, erdészeti erő- 

és munkagépek. Ekék, tárcsák, egyéb talaj-előkészítő gépek, ültetőgépek, vetőgépek, 

ápoló gépek és egyéb erdőművelő gépek.  

http://www.bedo-ahalom.sulinet.hu/
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A rakodási és szállítási feladatokat szolgáló gépek, daruk, targoncák, traktorok, pótkocsik.  

A Virágkötő-berendező és virágkereskedő szakmai képzést szolgálja a fóliaház, és a 

tanműhelyek, ahol a virágkötészettel, és a berendezéssel kapcsolatos díszítő, ápoló, 

gondozó, csomagoló anyagok, és azok kezeléséhez szükséges eszközök lelhetők föl.  

Az utóbbi évtizedben már szakközépiskolai osztályaink is vannak. Ebben a képzési 

típusban eleinte csak az érettségire készítettünk föl, de már harmadik éve az erdészet és 

vadgazdálkodás ágazati képzést folytatjuk, azaz, az ebben a képzési típusban szakmai 

tantárgyból érettségizett tanulók Erdészeti és vadgazdálkodási technikus végzettséget 

szerezhetnek az érettségit követően, egy év alatt. Az ebben a képzésben részt vevők egy 

külön épületben, az úgynevezett E-épületben kapnak helyet. 

Ebben a tanévben a Kertészet és parképítés ágazatban is indult egy csoportunk, akik az 

erdészet és vadgazdálkodás ágazattal egy osztályt alkotnak. 

Az iskolai tanulói közül sokan kollégisták. 

Ebben az évben a duális képzési rendszerhez igazodva új szakképesítés indítására kaptunk 

engedélyt. Lovász szakképesítést indítottunk 8 fő részére. A közismereti és a szakmai 

elméleti képzés iskolánkban folyik a gyakorlati képzés pedig Mórahalmon történik a 

Thermálgyűrű Kft szervezésében. 

A fiúkat és a lányokat külön kollégiumi épületben tudjuk elhelyezni. 

 

Személyi feltételek 

 

Az előzőekben megnevezett képzések szakszerű vitelében 48 fő, jól képzett pedagógus 

vesz részt. 

A pedagógusok többsége legalább két, vagy annál is több pedagógiai, illetve szakmai 

képesítéssel rendelkezik.  

Két kollégánk van, akik erdész technikus végzetséggel rendelkeznek, és jelenleg 

szakoktatói szakon tanulnak Gödöllőn. 

Van a szakmai végzettséggel rendelkező kollégák között több mérnöki végzettséggel 

rendelkező, erdőmérnök, agrármérnök, kertészmérnök, gépészmérnök, munkavédelmi 

mérnök. Van üzemmérnök végzettségű kollégánk is. 

Több kollégánk rendelkezik technikus végzettséggel is. Erdész-technikus, faipari 

technikus, gépésztechnikus végzettségek a legjellemzőbbek. A szakmai végzettségek 

között van erdőművelő, fakitermelő, virágkötő, rakodógép-kezelő is. 

Közismeretes kollégáink között, természetesen, az érettségiztetéshez szükséges egyetemi 

diplomával is rendelkezők között vannak magyar, történelem, angol nyelv, matematika, 

informatika, földrajz, biológia, kémia, fizika, környezetvédelem, testnevelés, technika, 

pedagógia szakosok.  

Az oktatás nem működhet zökkenőmentesen, ha nincsenek meg a munkájukkal az oktatást 

segítő személyek. Egyre szűkülő, 33 fős létszámmal igyekszünk ellátni továbbra is 

feladatainkat. Az iskolai adminisztrációs és gazdasági tevékenységünket közvetlenül 

szolgálják a titkársági dolgozók, a gazdasági ügyintézők, az élelmezésvezető. Egyaránt 

segítik az iskolai és a kollégiumi életet mindennapos, lelkiismeretes tevékenységükkel a 

konyhások, a takarítók, a karbantartók, a portások.  
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Munkakörök 2015. 12.31. 

Pedagógus 51 

Oktató-nevelő 

munkát 

segítők 

2 

Technikai 33 

Gazdasági 

szervezet (más 

iskoláknál) 

19 

Összesen 105 

 

Engedélyezett létszám: 105 fő 

 

Tárgyi feltételek, azok fejlesztése, a fejlesztés forrásai 

A szakmai képzéshez a Szakmai és Vizsgáztatási Követelményekben lévő eszközrendszerrel 

rendelkezünk, így az Erdészeti szakmunkás szakképesítés és a Virágkötő és virágkereskedő, 

illetve a Virágkötő-, berendező és virágkereskedő szakképesítés oktatásának tárgyi feltételei 

adottak. 

Az idei tanévben megkezdtük a Lovász szakképesítés oktatását duális rendszerben. A 

közismereti és a szakmai elméleti képzés iskolánkban folyik a gyakorlati képzés pedig 

Mórahalmon a Thermálgyűrű Kft-nél.  

A képzésekhez szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezünk, bár a gépparkunk elég régi. 

Az idei félévben a TIOP pályázat keretein belül sikerült interaktív táblákhoz jutnunk, illetve 

az oktató-nevelő munkához szükséges eszközöket hoztuk át Pusztamérgesről. 

 

A gazdálkodás helyzete, takarékossági intézkedések, megtakarítások, pályázatok 

eredményei 

2013. augusztus 01-től önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként kezdtük meg 

a működésünket újra. 2011. március 31-ig önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervként működtünk, és a VM-hez való átkerülésünkkel ismét visszatért a korábbi állapot. 

2015. szeptember 1-től nagy változások következtek be intézményünk életében. 

Ezek a változások 3 téren jelentkeztek: 

1. A fenntartó Földművelésügyi Minisztérium átszervezte az iskolák gazdálkodását. A 

Csongrád megyében található FM-hez tartozó iskolák (rajtunk kívül még 5 iskola) 

gazdasági feladatait iskolánk gazdasági szervezete látja el. Ezzel 19 gazdasági dolgozó 

került iskolánkhoz. 
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2. A Pusztamérgesen működő középiskolában nem tudtunk osztályt indítani. A 

tanulólétszám jelentősen lecsökkent. A pedagógusok bár a felajánlott 

részfoglalkoztatást elfogadták, teljesen természetes módon el kezdtek állást keresni. 

Több pedagógus talált magának állást, így augusztus utolsó hetében megszüntette 

intézményünknél a munkaviszonyát. Így cselekedni kellett. A 15 tanulót áthoztuk 

Ásotthalomra, illetve a pedagógusokat is itt foglalkoztattuk. Így az utolsó pillanatban 

még az órarendet és a tantárgyfelosztást is módosítani kellett. 

3. Lovász képzés beindítása duális rendszerben Mórahalommal együttműködve. 

 

 

Pályázatok 

 

Innovatív iskolák fejlesztése pályázati kiírásra a TÁMOP 3.1.4.C-0346 számon pályázatot 

nyertünk. A megnyert 12.000.000.-Ft-ot eszközfejlesztésre, pedagógus továbbképzésre és 

tanulói programok lebonyolítására fordítottuk 2015. október 31-ig. 

 

Pályázatot adtunk be a GINOP programok terhére közfoglalkoztatottak képzésére Virágkötő 

szakmában. A pályázat nem nyert. 

 

Pályázatot adtunk be az Ökoiskola cím elnyerésére. A címet elnyertük, a cím átadására 2016. 

január 30-án került sor. 

 

 

Szakmai programok megvalósulása 

 

A munkatervi programok megvalósulása 

 

 A szakközépiskolai nappali tagozatos osztály érettségire felkészítése  

 Az Intézményi Önértékelési Program kialakítása 

 Felkészülés a pedagógusminősítésekre és a tanfelügyeleti ellenőrzésre 

 Pályázati lehetőségek kihasználása 

 Ökoiskola pályázat elkészítése 

 A középiskola működőképességének zálogát jelentő sikeres beiskolázási 

program folytatása, nyílt napok szervezése 

 Közismereti és szakmai tanulmányi versenyekre való felkészülés 

 Továbbképzések szervezése vállalkozók részére 

 Pedagógiai program, Helyi tanterv, Házirend, Szervezeti és Működési 

Szabályzat áttekintése 

 Csatlakozás az Erdők hete programhoz 

 Helyi értékeket bemutató kiállítás szervezése 

 Részvétel AIDS prevenciós versenyen 

 A közösségi szolgálat teljesítéséhez szükséges partnerek számának bővítése 
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Munkatervi feladatok értékelése 

A tavalyi tanévben nagy változás következett be. Nyugdíjba vonult kollégák feladatai kerültek 

szétosztásra, illetve munkaközösségek kerültek felállításra, a munkaközösségek nagyobb 

feladatokat kaptak. 

1. Sport és nagyfiú kollégiumi munkaközösség 

2. Erdészeti szakmai munkaközösség, környezetvédelmi és ökoiskolai munkaközösség 

3. Kertészeti szakmai és  lánykollégiumi munkaközösség 

4. Egészségnevelési, közismereti és kis kollégiumi munkaközösség 

5. Nevelési, fejlesztési és ifjúságvédelmi munkaközösség 

A munkaközösség vezetők feladat- és hatásköre megnövekedett. A munka szervezése új 

alapokra helyeződött. A tavalyi év során tapasztalatokat gyűjtöttük az új szervezeti formáról. 

Azokat az észrevételeket, amelyek felvetődtek, javítottuk.  

 

 

Versenyeredményeink 

 

SZKTV 

Az erdészeti szakmunkások „Szakma Kiváló Tanulója Verseny” országos döntőjét ebben a 

tanévben április 8-10 között hirdette meg a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara. A verseny házigazdája az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti 

Szakképző Iskola és Kollégium volt. Iskolánk legutóbb 2012-ben adott helyett ennek több 

mint négy évtizedes hagyományokkal rendelkező vetélkedőnek, amelyet először 1971-ben 

rendeztek meg. 

A csapat verseny első két helyezettje iskolánk két csapata lett, míg az egyéni első három 

helyezett is iskolánk diákjai közül került ki.  

  

 

Regionális fakitermelő verseny 

Április közepén iskolánk részt vett a Stihl regionális fakitermelő versenyén egy csapattal, ahol 

a 16 induló csapat közül az előkelő 4. helyezést érte el iskolánk csapata. 

 

 

Husquarna országos verseny 

2015. szeptember 12-én a Miskolc melletti Fónagyságon rendezett fakitermelő versenyt a 

Husqvarna Magyarország Kft., amelyre összesen 22 csapat nevezett be. A klasszikus 

versenyszéria feladatait felsorakoztató megmérettetésen fakitermelők, erdészek, tűzoltók, és 

mint mi, iskolák is részt vettek ifjúsági kategóriában.  A versenyzők szerelés, kombinált 

darabolás, lánckímélő darabolás, döntés és gallyazás versenyszámokban mérették meg 

magukat. Csapatunk a 65 indulóból a 35. helyezést érte el. 

 

 

Stihl Országos Fakitermelő Verseny 

Iskolánk 2015-ben részt vett a STIHL Országos Fakitermelő Versenysorozaton, ahol a sikeres 

április 18-i, gyulai regionális szereplés után bejutottunk az országos döntőbe. A döntő 2015. 

szeptember 15-én a Budakeszi Vadasparkban, a Szilfás-tisztáson került megrendezésre, 41 

csapat részvételével. A csapatok döntő többsége profi versenyzőkből, vagy nagy tapasztalattal 
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rendelkező fakitermelő brigádokból kerültek ki. Ezt figyelembe véve elismerésre méltó, hogy 

csapatunk a 35. helyen végzett. 

Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Verseny 

Ismét megrendezésre került  a Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Verseny, 

melynek keretében 2015. október 14-e és 16-a között az ország erdészeti szakképző 

iskoláinak legjobb tanulói mérik össze tudásukat. A verseny szokás szerint az  FM KASZK 

Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma rendezte. A 

9 csapatot felsorakoztató megmérettetésen iskolánk diákjai igen eredményesen szerepelve 

megnyerték egyéniben a fadöntést, a gallyazást, csapatban pedig a gyakorlati verseny első 

helyezését szerezték meg. Összesítésben az előkelő 2. helyezést érték el. 

 

AIDS prevenciós országos verseny 

 

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt idén is, immár tizenharmadik alkalommal rendezte 

meg HIV/AIDS Prevenciós Versenyét. A megyei verseny megnyerése után, az országos 

első helyezést is sikerült elérnie a Szabó Henrik, Sere Donát és Ludányi Dominik 

összeállítású csapatnak. Ráadásul még egy első díjat is bezsebelt az iskola. Az idei évben is 

megrendezésre került az AIDS Lepedő verseny, amelyre bárki nevezhetett. Az iskolánkból, 

Szűcs Kitti tizenkettedik osztályos tanuló készítette el az alkotását, mellyel immáron 

harmadik alkalommal érdemelte ki az első helyezést. 

 

 

 Ökoiskolai cím pályázat 

 

2015-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium 

megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ismét nyílt pályázatot hirdetett 

magyarországi székhelyű nevelési-oktatási intézmények számára Ökoiskola és Örökös 

Ökoiskola cím elnyerésére. A nyár folyamán egy pedagógusunk sikeresen elvégezte az 

ökoiskolai koordinátor képzést. Iskolánkban szeptemberében megalakult az Ökoiskolai 

munkacsoport, elkészítették a munkatervüket, valamint benyújtották a pályázatot.  2016 

januárjában megkaptuk az értesítést, hogy pályázatunk nyert, és iskolánk elnyerte az 

Ökoiskola címet. 

 

 

 

Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység  

 

A gyermek és ifjúságvédelmi munka minden pedagógus feladata. Az ifjúságvédelmi feladatok 

megoldásában központi szerepe van az osztályfőnököknek, illetve a jelzőrendszer részeként 

kiemelkedő jelentőségű a kollégiumi nevelők tevékenysége. Munkánkban továbbra is az 

együttműködésre építve próbáljuk hatékonyan elvégezni a feladatainkat. 

 

A kiemelt feladataink: 

 a hátrányos és halmozottan hátrányos gyerekek bevonása az iskola által szervezett 

szabadidős programokba (szakkör, labdajátékok, művészeti körök, felzárkóztató és 

tehetséggondozó órák) 

 igazolatlan hiányzások okának legrövidebb időn belüli kivizsgálása a szükséges 

intézkedések megtétele 

 az esetleges lemorzsolódások okainak felderítse, szükség esetén kapcsolat felvétele a 

lakóhely szerinti illetékes gyermekjóléti szolgálatokkal 
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 folyamatos kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal és a gyerekek szüleivel kiemelt 

figyelemmel kezelve a problémás tanulókat 

 

 

 Össz. 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 89 fő 

Hátrányos helyzetű tanulók száma 18 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 17 fő 

HHH tanulók közül nevelésbe vett 9 fő 

SNI tanulók száma 65 fő 

BTMN-es tanulók száma 19 fő 

 

Diákönkormányzati beszámoló  

Az iskolai diákönkormányzat feladatait és tevékenységeit az alábbiakban határozta meg: 

 Szabadidős tevékenységek és programok biztosítása a diákok számára. 

 Közéleti és problémamegoldó fórumok szervezése. 

 Tagjai vegyenek részt küldött által az iskolaszék, illetve a Diákparlament munkájában. 

 Kapcsolattartás és együttműködés az ország más intézményeivel és diákszervezeteivel. 

 

Beiskolázás 

Ősszel megújult tartalommal került kiadásra az iskolaismertető kiadványunk, mely 

tartalmazza a 2016. szeptembertől beindítani szándékozott szakmákat és osztályokat, a 

szükséges tagozatkódokkal, és egyéb fontos információkkal A melléklet példány tartalmazza 

a mórahalmi lovász és lovastúra-vezetőképzéssel kapcsolatos információkat is!  

A megadott határidőre megküldtük a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálathoz a 

tervezett osztályindítással kapcsolatos információkat.  

A megadott határidőre föltöltöttük a KIFIR-be a tagozatkódokat, és a képzésekkel kapcsolatos 

szükséges információkat.  

A korábbi évekhez hasonló szellemiségű nyílt napokat tartottunk, az érdeklődő diákok, és 

hozzátartozóik számára. 2015. november 26-a csütörtök, november 28-a szombat és 2016. 

január 9-e szombat volt a három alkalom, amikor tanulóink segítségével tájékoztattuk az itteni 

lehetőségekről a nyílt napokon megjelenteket. A nyílt napokon, vagy a nyílt napok 

valamelyikén, a tantestület nagyobbik hányada aktívan részt vett.  

Az ősz és a tél folyamán közel száz általános iskolába jutottunk el személyesen, ahol 

közvetlen tájékoztatást tudtunk adni a nálunk folyó képzésekről, lehetőségekről azok számára, 

akik gondolkodnak ilyen irányú továbbtanuláson. A beiskolázási propagandában részt vállaló 

kollégák zöme a korábbi években már végezte ezt a tevékenységet, de újakkal is 

kiegészültünk, akik jövőre már önállóan is mehetnek tájékoztató foglalkozásokat tartani.  

Az általános iskolai személyes konzultációkon túl, pályaválasztási kiállításon képviseltük 

iskolánkat 2015. október 8-án, Baján, október 12-én Mélykúton, október 14-én Jánoshalmán, 

október16-17-én Kecskeméten, október 20-án Kiskőrösön, és november 12-13-án Szegeden. 

Ezekre a kiállításokra több település, több általános iskolája volt az érdeklődő közönség. A 

kiállításokra erdészettel, vadászattal, virágkötészettel kapcsolatos bemutató anyagokat 

vittünk, illetve a helyszínen is igyekeztünk készíteni egyszerűbb termékeket. Az erdészeti 

szakmunkás tanulók gépeket, szakmai eszközöket szereltek szét és össze, a virágkötő, 

virágkereskedők virágkötészeti munkákat, csokorkészítési módszereket, díszcsomagolási 

módszereket mutattak be.  
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A beiskolázással kapcsolatos kisfilmünket egyik lelkes kolléga frissítette, megújítva a 

honlapunkat, fiatalosabb szemléletűvé téve azt. A visszajelzések azt mutatják, ügyesen oldotta 

meg a rábízott feladatot.  

Az iskolánk, a környékünk, az iskolatörténeti múzeumunk megtekintésére hozzánk érkezett 

vendégek, idelátogatók figyelmét általában fölhívtuk az itteni továbbtanulási lehetőségek 

mérlegelésére. Hátha akad a családban, ismeretségi körben olyan hetedik-nyolcadik osztályos 

érdeklődő diák, akinek kedve szerint lenne az itteni élet.  

 

Tangazdaság   

Tanerdő 

 

A Tanulmányi erdőben végzett munkák számokban: 

     2015. évi  2015. évi   

            terv                 tény           

Erdőművelés 

 Tuskózás          2,72 ha      2,42 ha         

 Erdőfelújítás          2,72 ha      2,42 ha          

 Erdősítések ápolása       15,85 ha        15,85 ha 

 Erdőhasználat 

 Tisztítás        11,29 ha    11,29 ha         

 Törzskiválasztó 

  gyérítés         1,41 ha      1,41 ha  

 Növedékfokozó 

  gyérítés           1,97 ha          0 ha  

 Egészségügyi 

  termelés          34,52 ha    20,81 ha  

 Véghasználat            1,98 ha      1,98 ha          

 Kitermelt fatömeg               716 m
3 

(br)  747,29 m
3
 (nettó, va)             

          11,00 m
3
 (nettó, vé) 

       

Árbevétel (nettó)              3.805.000,-Ft(ne)      10.587.327,-Ft (ne)     

     

Árbevétel különbség 

A 303/C erdőrészben a faanyag tőtöl való eltávolítását elvégeztük, de a mintegy 130 m
3 

fenyőfaanyag felkészítése már az idei évben történt. Az elmúlt év augusztusában nagyon 

jelentős viharkárunk keletkezett. A 308/E erdőrészben tölgyfákat és egyéb kemény lomfákat 

döntött ki a vihar. Ebben az erdőrészben a rendkívül veszélyes fák kitermelése annyira 

elhúzódott, hogy a faanyag értékesítésére csak januárban került sor. Összesen 149,93 m
3
 tölgy 

és 12,01 m
3
 egyéb kemény faanyag kitermelése történt meg tavaly, illetve az értékesítése ebben 

az évben. A közel 162 m3 faanyag értékesítéséből 5.149.007,- Ft árbevételünk keletkezett. Ez 

plusz, rendkívüli és kiugróan magas árbevétel indokolja a tervezett és a tény árbevétel közötti 

jelentős különbséget. 

 

Erdőtűz 

2015. szeptember 23-án délután 16 óra körül műszaki átvétel közben a 309/D erdőrészben 

tüzet észleltünk az erdőfelügyelővel. Több szerencsés tényezőnek köszönhetően (pl. szinte 

szélcsend volt, az avar zöld növényekkel volt tele, szerencsére csak avartűz volt. A gyorsan 

kiérkező ásotthalmi önkéntes tűzoltók néhány perc alatt eloltották.  A tűzvizsgálat során 

megállapítást nyert, hogy kb. 0,1 ha területen volt avartűz. Az elsődleges becslések szerint a 

keletkezett kár kb. 150.000,-Ft. A fenti területen a fák törzse is megperzselődött. Ezen fák 

pusztulásával a kár növekedhet. 
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Gépüzemeltetés 

A 35 db gépjárművünk üzemeltetésének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti 

 2015. 05.31. 2015.12.31. 

Üó 977 üó 1728 üó 

Km 18.347 km 55526 km 

Benzin (l) 218 l 463 l 

Gázolaj (l) 6776 l 14 926 l 

Ft 2.598.287 5.543.973 
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 Tanulólétszám alakulása Ásotthalom 2015. október 01. 

 
Osztályok 

száma 

Évfolyam 

megjelölés 

Szakmacsoport 

feltüntetése 

Képzési 

forma 

Tanuló-

létszám 

1. 1/9/A 20. Mezőgazdaság szakiskola 22 

2. 1/9/BL 20. Mezőgazdaság szakiskola 20 

3. 9/CK 20. Mezőgazdaság szakközépisko

la 

28 

4. 2/10/A 20. Mezőgazdaság szakiskola 23 

5. 2/10/B 20. Mezőgazdaság szakiskola 21 

6. 2/10/V 20. Mezőgazdaság szakiskola 16 

7. 10/C 20. Mezőgazdaság szakközépisko

la 

16 

8. 3/11/A 20. Mezőgazdaság szakiskola 19 

9. 11/C 20. Mezőgazdaság szakközépisko

la 

20 

 11/C 7.  Informatika 2 

 11/C 18. Vendéglátás-

turisztika 

4 

10. 11/D  szakiskolát 

végzettek 

szakközépisko

lája 

20 

11. 2/12/A 20. Mezőgazdaság szakiskola 18 

12. 2/12/BV 20. Mezőgazdaság szakiskola 23 

13. 12/C 20. Mezőgazdaság szakközépisko

la 

18 

 12/C 7. Informatika 6 

 12/C 18. Vendéglátás-

turisztika 

3 

Összes tanuló létszám   279 

Összes kollégista létszám   213 

SNI-s tanulók száma   66 
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II. 

 

Specifikus rész 

 
Gazdálkodásunk értékelése 

2.1. 

2.1.1. 

 

A 2015-ös évre az elemi költségvetésben 265,269 eFt személyi juttatáshoz tartozó 

előirányzatot, 69,181 eFt járulék előirányzatot és 52,668 eFt dologi kiadásokra fordítható 

előirányzatot kaptunk, 86 fő engedélyezett létszám mellett. A 2015. szeptember 01-én további 

5 iskola gazdasági dolgozói kerültek át az átszervezés kapcsán, így a korrigált engedélyezett 

létszámunk 105 főre változott. A pusztamérgesi tagintézmény átszervezéséből adódóan 

jelenleg nem lépjük át az engedélyezett keretet. 

 

A költségvetés megvalósulása: 

 

Eredetihez viszonyított előirányzat változásaink az alábbiak voltak (ezer Ft): 

 

 

Előirányzat változás oka Összesen 

Eredeti előirányzat személyi juttatások 265 269 

Eredeti előirányzat járulékok  69 181 

Eredeti előirányzat dologi kiadások 52 668 

Előirányzatok összesen 387 118 

  

Előirányzat módosítás személyi juttatások + 3 799 

Előirányzat módosítás járulékok  + 5 557 

Előirányzat módosítás dologi kiadások + 82 539 

Előirányzat módosítás ellátottak juttatásai + 2 436 

Előirányzat módosítás egyéb kiadások  

Előirányzat módosítás beruházási kiadások  + 7 136 

Módosítások összesen + 101 467 

  

Előirányzat végleges személyi juttatások 269 068 

Előirányzat végleges járulékok  74 738 

Előirányzat végleges dologi kiadások 135 207 

Előirányzat végleges ellátottak juttatásai 2 436 

Előirányzat végleges egyéb kiadások  

Előirányzat végleges beruházási kiadások 7 136 

Előirányzat összesen 488 585 
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Kiadásaink: 
                                                                                                            Ezer Ft 

Kiemelt EI 
Összesen 

Teljesítés Megoszlás %-a 

Személyi juttatások 264 797 55,74 

Járulékok 73 260 15,42 

Dologi kiadások 130 483 27,46 

Ellátottak juttatásai 2 436 0,51 

Egyéb kiadások 0 0 

Felhalmozási kiadások 4 124 0,87 

Összesen 475 100 100,00 

 

Nagyobb eltérések az előirányzat és a teljesítések között a december végén az 

1980/2015 (XII.23) Kormányhatározathoz kapcsolódnak (4261 eFt bér, 1151 eFt 

járulék), illetve a folyamatban levő karbantartási munkákhoz, és beruházásokhoz 

kapcsolódik. 

 

 

2.1.2. 

 
A Személyi juttatások és járulékai az összes kiadások 71,16%-a. Ez a 2014-es év 

arányaihoz képest 3,61%-os csökkenést mutat. Az arányok csökkenése a dologi kiadások 

jelentős megemelkedése miatt történt, hiszen a ténylegesen kifizetett bér és járulék 6,637 eFt-

tal több a 2014. évihez képest, ez a növekedés pedig a Pedagógus Életpálya Modellből és a 

szeptemberben átvett 19 gazdasági dolgozó béréből adódik. 

 

Megnevezés 

Összesen  

Módosított Teljesítés telj. arány 

%-ban 

Személyi 269 068 264 797 98,41 

Járulék 74 738 73 260 98,02 

 

Az előirányzat és a felhasználás eltérése a fent már hivatkozott kormány határozatból adódik, 

melyhez kapcsolódóan a kifizetések 2016. január elején megtörténtek.  A személyi juttatások 

terén az előirányzat emelésre többek között a tanulószerződésben foglalt munkabérek, a 

Macika Ösztöndíj Program pedagógusokhoz kapcsolódó kifizetéseit, illetve a 19 gazdasági 

dolgozó béreinek kifizetését tartalmazza. 

A 2014-es évben szereplő átlagilletmény 221 358 Ft/hó/fő, 2015-ben 223 450 Ft/hó/fő. A 

növekedés csak a Pedagógus Életpályából adódik. 

 

  

2.1.3. 

 

Dologi és egyéb folyó kiadásaink terén került sor a legnagyobb arányú és értékű 

előirányzat emelésre, mert az elmúlt évek dologi kiadásainak mértéke is mutatta, hogy 

a dologi kiadásaink nagyságrendje éves szinten meg kell, hogy haladja a 120 millió 

forintot. Az elmúlt évek pénzügyi nehézségei nem múltak el nyomtalanul, 2015-ben 

jelentős karbantartási, javítási munkákat kellett elvégeznünk, sőt berendezések 

cseréjére is sort kellett keríteni, mert már javíthatatlanok voltak, a konyhán levő 
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gázzsámolyok, vagy a fóliában működő kazán, hogy csak a nagyobb tételeket 

említsük.   
 

Megnevezés 

Összesen  

Módosított Teljesítés telj. 

arány 

%-ban 

Készletbeszerzés 45 406 44 241 97,43 

Szolgáltatás 60 150 56 662 94,20 

Kiküldetések 2 104 2 103 99,95 

Különféle dologi kiad. 27 547 27 477 99,75 

Ellátottak juttatásai 2 436 2 436 100,00 
Egyéb kiadások 0 0 0 

Dologi és egyéb f. 137 643 132 919 96,57 

 

A 2013-2015-ös időszakot bemutató táblázatot a 2.sz. melléklet tartalmazza. 

 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy 2014-ben nagy mértékben lefaragásra 

kerültek a dologi kiadások, elsősorban a készletbeszerzés területén. Azonban a  2015-

ös év elején kapott fenntartói 10,000,000 Ft-os támogatás, és a nem tervezett saját 

bevétel növekmény lehetővé tette, hogy az előző években elmaradt karbantartásokat 

részben vásárolt anyagból és saját kivitelezésben, részben más szakemberek 

igénybevételével mind a konyha, mind pedig a kollégiumi hálók általános állapotán 

javítani tudjunk. 
 

 

2.1.4. 

 

Felhalmozási kiadásaink a fenntartó által 2015. év elején juttatott támogatást, mind pedig a 

saját bevételt részben felhalmozásra használtuk fel, melyekből a konyhába gázzsámolyokat, a 

kollégiumokba és a fóliaházba gázkazánokat vásároltunk. 

 

Megnevezés 
Összesen 

Módosított Teljesítés 

Eszközbeszerzés 7 136 4 124 

 

 

2.1.5. 

 

Pénzeszköz átadás az időszakban nem volt. 

 

2.1.6. 

 

Tárgyi eszközeink bruttó értékének összetétele (ezer Ft): 

 Az Intézmény tárgyi eszközeinek nagy részét a KLIK-től 2014. októberében visszavett 

eszközök teszik ki, így az átvételkori bekerülési érték, a KLIK által kimutatott értékcsökkenés 

és az októbertől számított saját értékcsökkenés került a könyvekbe. 

A 2014. évi leltárban egy eszköz bekerülési értéke tévesen szerepelt, ezt korrigáltuk az év 

során (559 eFt). További adatok az 1.sz. mellékletben. 

 



15 

 

 

 

2.2. 

Bevételeink alakulása: 

 

2.2.1.-2.2.2. 

 

Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek jelentősen meghaladták az eredetileg 

tervezettet, de ezek az okok alapvetően külső környezetei okokra vezethetők vissza.  

Mivel tervbe volt a pusztamérgesi tagintézmény 2015, évben történő leválása, így az ellátási 

díjaknál is kevesebb összeget terveztünk. Készletértékesítés esetén a 2014-ről átjövő készletet 

sikerült piaci áron értékesíteni, ez az adat még a tervezéskor nem állt rendelkezésre. A 

szolgáltatások árbevétele jelentősen kevesebb a 2014. évinél, ez abból adódik, hogy a 

közfoglalkoztatottak oktatási programjában 2015-ben nem tudtunk részt venni. 

Az egyéb sajátos bevételek soron biztosítói kárrendezések, és támogatások szerepelnek, mint 

pl. a földalapú támogatás. 

 

Ezek részletezése az intézményre az alábbi: 

        ezer Ft 

Megnevezés 
összesen 

Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a 

Áru és készletértékesítés 5 975 10 802 10 801 99,99 

Szolgáltatás 3 960 8 679 8 679 100,00 

Szolg. továbbszámlázás 6 535 8 793 8 574 97,51 

Ellátási díjak 8 078 14 533 14 532 99,99 

Fizetendő áfa 6 628 9 851 9 850 99,99 

Egyéb sajátos bevételek 0 2 294 2 284 99,56 

Összesen: 31 176 54 952 54 720 99,58 
 

Intézmények saját működési bevételei összességében a módosított előirányzat 

nagyságrendjében teljesültek. 

 

2.2.3. 

 

ÚMVP, HOP jogcímeink nem voltak. 

 

2.2.4. 

 

Átvett pénzeszközeink az alábbiak voltak: 

Ezer Ft 

Honnan Mire  Mennyi 

Működésre  52 114 

Fenntartói támogatás Működésre 10 000  

Nemzeti Munkaügyi Hivatal - Fenntartó Tanulószerződés 25 044 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Macika Ösztöndíj Program 4 200 

Támop -3.1.4c Tanulói foglalkozásokra, 

továbbképzésre 
11 430 

Tempus Közalapítvány Comenius PR utófinanszírozás 1 240 

Egyéb támogatás SZKT versenyre 200 
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A Tempus Közalapítvány által küldött összeg  a pályázat utólagos finanszírozási része volt.  

A Tanulószerződéshez kapcsolódó összegből a tanulóknak fizettünk bért, járulékot, 

teljesítettünk munkaruhát, a használt gépekhez alkatrészeket, üzemanyagot, az eszközök 

rezgésvizsgálatát, valamint kapcsolódó rezsiköltséget. A Macika Program résztvevőinek-

pedagógusoknak és tanulóknak- ösztöndíjak kifizetése történt. A Támop-3.1.4c program 

megvalósítása során számos tanulói foglalkozást valósítottunk meg, közöttük sport és 

fejlesztő foglalkozásokat is, illetve pedagógus továbbképzést valósítottunk meg, szintén a 

tanulók egyedi fejlesztései lehetőségeivel összefüggésben. ( A táblázat két utolsó sora B6 

soron, a többi B1 sorokon lett elszámolva.) 

 

 

2.2.5. 

 

Követelésállomány alakulása: 

 

Az év végi követelésállomány értéke 40 eFt, ami a Könyvtárellátó felé még 2014-ben  

kiszámlázott forgalmi jutalékból áll. A Támop-3.1.4c programból a hivatalosan is elfogadott 

pénzügyi beszámoló kapcsán 2016. januárjában meg is érkezett a 433 eFt utófinanszírozási 

rész. További követelése az Intézménynek az áfa túlfizetésből adódott (321 eFt) 

 

 

2.3. 

 

A költségvetési támogatás alakulása: 

 

A 2013-2015-ös időszakra vonatkozó tábla a 3.sz. mellékletben található. 

A jelentős fenntartói többlet támogatást teljesen lefedi a Pedagógus Életpálya Modell 

bevezetéséből és az átvett dolgozók béréből adódó többlet kiadás.  

 

 

2.4. 

 

Költségvetési maradvány 

 

2.4.1. 

2014. évi előirányzat maradványunk 1 197 eFt volt, amit a jóváhagyás után működési 

kiadásokra költöttünk. A teljes összeg felhasználásra került 2015.06.30-ig. 

 

2.4.2. 

A 2015. évi előirányzat maradvány értéke 12 077 eFt. Ebből kötelezettségvállalással terhelt 

maradvány 11 718 eFt. A különbözet az 1980/2015 (XII.23.) kormány határozathoz 

kapcsolódóan, a jogosult létszám csökkenéséből adódik. A maradványt a fenti 

kormányhatározathoz kapcsolódóan, illetve további karbantartási és beruházási munkák 

elvégzéséhez kívánjuk felhasználni. 
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III. 

 

Tájékoztató rész 

 
3.1. 
 

A számviteli politikánkat az új törvényi előírásoknak megfelelően alakítottuk, jelenleg 

folyamatban van a számlarend és a gazdasági események rögzítésének új változata, mellyel az 

ellenőrzési nyomvonalak jobban átláthatóvá válnak. 

 

 

3.2. 
 

Az Iskola a saját analitikái és leltárai alapján gondoskodott a tárgyi eszközök védelméről, 

működésének biztosításáról.  A vagyon változásában még a készletek változása volt jelentős, 

a nyári nagy viharokat követően a 2014. év végi fa készletállomány a 2 072 eFt-ra növekedett, 

ami 2015. elején értékesítésre került. Tárgyi eszköz értékesítés nem történt.  

2015. év végén, az adódó kedvezményeket kihasználva, a konyhához tartozó tartós élelmiszer 

készletet halmoztunk fel. 

 

 

3.3. 
 

A vagyon nem oktatási célú hasznosítása a lehetőségeinknek megfelelően alakult, a 

kollégiumi épületeket szálláshelyként hasznosítottuk. Az ebből befolyt bevételek összesen      

3 216 eFt, ebből a szálláshely kiadás 1 238 eFt, a lakbérek 864 eFt, terembérlet 596 eFt. A 

befolyt bevételeket rezsiköltségek fedezetére használta fel az intézmény. 

 

 

3.4. 
 

Gazdasági társaságokban nem vettünk részt. 

 

 

3.5. 
 

A lakásépítés munkáltatói támogatására nem fordítottunk kiadást. 

 

 

3.6. 
 

Normatív állami hozzájárulásunk az időszakban nem volt. 

 

 

 

 

3.7. 
 

Letéti számlánk nincs. 
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3.8. 
 

A kincstári finanszírozás, az előirányzat-gazdálkodási rendszer a 2015-ös év folyamán 

zökkenőmentesen működött.  

 

3.9. 
 

A Támop-3.1.4c Programhoz kapcsolódóan szállítói finanszírozás történt 9 060 eFt értékben. 
 

 

3.10. 
 

Az intézménynek vállalkozási tevékenysége nem volt. 
 

 

3.11. 
 

A 2015-ös évben működési gondjaink nem voltak. 
 

 

3.12. 
 

Az intézmény felügyelete alá tartozó alapítványok, gazdasági társaságok nincsenek. 

 

 

 

Ásotthalom, 2016. március 29. 

 

 

 

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó             Marozsán-Guganovich Éva 

igazgató           gazdasági vezető 

 

 

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka: 

Az intézmény a 2014. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben 

jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló 

figyelembevételével: 

 Jóváhagyom. 

 nem hagyom jóvá, ezért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem. 

 

Dátum: 

         ……………………….. 

              főosztályvezető 


