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I. 
 

Általános rész 
 
 
Intézmény neve:  Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium 
Székhelye:   6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. 
Telephelyei:   6785 Pusztamérges, 536 hrsz. 3,2 ha területű tankert. 

A földhasználati szerződés (Budapest, 1995. április 26.) 1. sz. 
mellékletében tételesen felsorolt 441 ha területű Tanerdő 

Létrehozásának éve:  1883. 
Működési köre: Csongrád megye 
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: 853100 Általános középfokú oktatás 
 853200 Szakmai középfokú oktatás 
Közfeladata: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 27., 28., 29., és32. 

§-aiban meghatározott gimnázium, szakközépiskolai, 
szakiskolai és kollégiumi feladatok ellátása, a 78. § (1) szerinti 
felnőttoktatás. 

 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Tv. 15. §-ában 
meghatározott iskolai rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati 
képzés. 

Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény. 
Kiegészítő tevékenység: A 2001. évi CI. Törvény szerinti felnőttképzés az 

alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, az e célra csak 
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások mértékéig. 

 A 173/2003. (X.28.) Korm. r. szerinti nem üzleti célú, 
közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás a mindenkori 
szabad kapacitás mértékéig. 

Kisegítő tevékenysége: Nincs (0 %) 
Vállalkozási tevékenység: Nincs (0 %) 
 
 
Éves költségvetésünket és annak módosítását felügyeleti szervünk – a Vidékfejlesztési 
Minisztérium – hagyja jóvá. Tevékenységi körünket az alapító okiratban határozza meg, 
melyet 2013-ban a KGF/1172/2/2013. Határozattal, 2013. augusztus 1.-i hatállyal hagyta 
jóvá. 
 
 
 
 



 
2013-ban alkalmazott szakfeladataink az összevont intézményben együttesen: 
 
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 
853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás 
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
855921-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi nevelése 
 
 
Beszámolónkat a naptári évhez igazítjuk. A 2013. december 31.-ével történt évzárás és leltár 
fordulónapja utáni mérlegkészítés időpontját 2013. február 15. napjában határoztuk meg a 
Számlarendben. 
Mindkét intézmény önállóan elvégezte leltározási feladatit, a mérleg alátámasztása leltárral 
biztosított. 



II. 
 

Specifikus rész 
 

Gazdálkodásunk értékelése 
 
A 2013-as évben, többszöri fenntartóváltást követően, 2013.08.01.-tők működünk önálló 
intézményként, ezért a beszámoló adatai a 2013.08.01.-2013.12.31. időszakra vonatkoznak. 
Erre a tört időszakra 59,549 eFt személyi juttatáshoz tartozó előirányzatot, 16,078 eFt járulék 
előirányzatot és 8,305 eFt dologi kiadásokra fordítható előirányzatot kaptunk, 86 fő 
engedélyezett létszám mellett. Az átállást nagyban nehezítette a körülmények lassú tisztázása, 
a tárgyi eszközök átadásának hiánya, és pl. olyan szakmai kérdések nyitva maradása, mint a 
konyha és a konyhai személyzet visszakerülése az Iskolához. 
Az engedélyezett létszámkérdésében fenntartói egyeztetést kezdeményeztünk. A jelenlegi 
tényleges létszámunk meghaladja az engedélyezettet. A 2012/2013-as tanévben az üres 
pedagógus álláshelyeket túlórában láttuk el, ebben a tanévben ez már nem volt lehetséges. A 
KLIK-t ől történő átvétel során a feladatellátáshoz feltétlenül szükséges (korábban üres) 
álláshelyek elvesztek. 
 
A költségvetés megvalósulása: 
 
Eredetihez viszonyított előirányzat változásaink az alábbiak voltak (ezer Ft): 
 
Előirányzat változás oka Összesen 
Eredeti előirányzat személyi 
juttatások 

59 549 

Eredeti előirányzat járulékok  16 078 
Eredeti előirányzat dologi 
kiadások 

8 305 

Előirányzatok összesen 83 932 
  
Előirányzat átcsoportosítás 
dologiba szem. juttatásokból 

-2 500 

Előirányzat átcsoportosítás 
dologiba  járulék előirányzatból 

-2 000 

Dologi előirányzat emelése +4 500 
Előirányzat emelés személyi 
juttatások 

18 206 

Előirányzat emelés járulékok 4 969 
Előirányzat emelés dologi 
kiadások 

13 477 

Módosított előirányzat személyi 
juttatások 

75 255 

Módosított előirányzat 
járulékok 

19 047 

Módosított előirányzat dologi 
kiadások 

26 282  

Módosított előirányzat 120 584 
 



Bevételeink alakulása: 
 
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek összességében alatta maradtak eredeti 
előirányzatunknak. Részleteiben eltérő képet mutat, pl. eredeti előirányzatunkat jelentősen 
meghaladó többletbevételt értünk el a tanerdei fa értékesítése területén, viszont ebben az 
évben nem nyílt lehetőség a közmunkaprogramban való részvételre, mint előző évben (ahol 
motorfűrész kezelésre képeztük ki a programban résztvevőket) így  
 
Ezek részletezése a két intézményre az alábbi: 

ezer Ft 
összesen 

Megnevezés 
Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a 

Áru és készletértékesítés 0 252 252 100,00 
Szolg. továbbszámlázás 0 965 965 100,00 
Vendégétkezés 0 0 0 - 
Egyéb sajátos bevétel 0 6292 5540 88,05 
Összesen: 0 7509 6757 89,98 

 

 
Intézmények egyéb sajátos bevételei összességében a módosított előirányzat körül 
teljesültek. 
  

összesen 
Megnevezés 

Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a 

Bérleti díj 0 762 761 99,87 
Intézményi ellátási díj 0    
Alkalmazottak térítése 0 502 502 100,00 
Egyéb bevételek 0 4629 3878 83,78 
ÁFA bevétel 0 399 399 100,00 
Összesen: 0 6292 5540 88,05 
 
 
Átvett pénzeszközeink az alábbiak voltak: 

Ezer Ft 
Honnan Mire  Mennyi 
Működésre  5 970 
Tempus Közalapítvány Nemzetközi tanulmányutak 

finanszírozására 
5 970  

 
 
Kiadásaink: 
                                                         Ezer Ft 

Összesen Kiemelt EI 
Teljesítés Megoszlás %-a 

Személyi 71770 61,64 
Járulék 18376 15,78 
Dologi 23384 20,09 
Ellátottak   
Pénzeszk.átad. 2898 2,49 
Felhalmozási 0  
Összesen 116428 100,0 
 



 
A Személyi juttatások és járulékai az összes kiadások 77,42%-a. A személyi juttatások 
emelkedése a Pedagógus Életpálya Modell bevezetésének köszönhető. 
 

Összesen Megnevezés 
Módosított Teljesítés 

Személyi 75 255 71 770 
Járulék 19 047 18 353 
 
Az előirányzat és a felhasználás eltérése alapvetően a TB Alapok által az Intézménynek vissza 
nem utalt, de az Intézmény által kifizetett TB juttatások állnak, illetve a Kincstár által 
kimutatott, de a könyvelésben átfutó kiadásként megjelölt decemberi utazási költségtérítések 
és jubileumi jutalom elszámolásának különbözőségéből adódik. 
  
 
Dologi kiadásaink előirányzatát a befolyt saját bevételek, illetve a személyi, illetve a járulék 
előirányzatból történt átcsoportosítás miatt jelentősen emelni is tudtuk. Az Eredeti 8 305 eFt  
előirányzat az időszak végére 26 282 eFt –ra módosult. 
 

Összesen 
Megnevezés 

Módosított Teljesítés 
Készletbeszerzés 3436 3081 
Szolgáltatás 11759 10817 
Különféle dologi 3901 3757 
Egyéb folyó  7186 5923 
Dologi és egyéb f. 26282 23578 
 
 
. 
 
Felhalmozási kiadásaink az adott időszakban nem voltak. 
 
. 
 
Tárgyi eszközeink bruttó értékének összetétele (ezer Ft): 
 Az Intézmény tárgyi eszközeinek jelenlegi leltára nem a valós adatokat tükrözi, mivel 
a tárgyi eszközök megfelelő átadása a KLIK részéről nem történt meg. 
Így a leltárban egyetlen térítés nélkül átvett laptop szerepel, melynek Bruttó értéke 179 eFt, 
elszámolt terv szerinti értékcsökkenése 4 eFt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. 
 

Tájékoztató rész 
 

Összes előirányzat maradványunk 6 110 eFt, melyből a tényleges pénzmaradvány 4 605 eFt. 
A maradványok a személyi juttatások  eltéréséből, illetve a Tempus Közalapítvány által 
átutalt, de még el nem költött támogatási pénzből adódott. 
 
A számviteli politikánkat a fenntartó váltást követően, ezen váltásnak megfelelően 
változtattuk, egyéb tartalmi változtatás nem történt. 
 
 
 
 
A továbbiakban az intézményvezetői beszámoló olvasható.  
 
 
Ásotthalom, 2014. február 28. 
 
 
 
 
 
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó     Mityókné Csóti Juli anna 
            mb. igazgató           mb. gazdasági vezető 
 
 
 
 



Szakmai beszámoló 

2013. 08.01.- 2013.12.31. 

 

1. Az intézmény környezete, partnerek 

Az intézmény 1883 óta létezik, jelentős múlttal és nagy hagyományokkal rendelkezik. A 

szakiskola fontos szerepet játszott a kezdetektől a térség erdősítésében. Fennállása során 

mindvégig központi-megyei fenntartásban működött, és az agrárterületnek képzett 

szakembereket. Korábban csak erdészeti képzés folyt. Jelenleg szakiskolai, szakközépiskolai 

képzés folyik. A szakképző évfolyamon erdészeti szakmunkás szakmát és virágkötő-

berendező, virágkereskedő szakmát lehet szerezni. Az erdészeti szakmunkások motorfűrész-

kezelő és mezőgazdasági vontatóvezető végzettséget is kapnak a tantervi előírások alapján. 

Az iskola lehetőséget biztosít a szakmai végzettség megszerzése után az érettségire történő 

felkészítésre, valamint az érettségizett diákoknak a szakmai képzésre. 

Az intézmény beiskolázási körzete a Dél-alföldre terjed ki. Az elmúlt években kiváló 

kapcsolatokat alakítottunk ki a szakterületen, és alkalmazkodtunk az utóbbi évtized 

társadalmi, gazdasági változásaihoz. A község egyik legnagyobb foglalkoztatója az iskolánk. 

Az intézmény elismert a beiskolázási területén túl is. Ennek oka a hatékony iskolavezetés, a 

magas színvonalú nevelőmunka, a jól hasznosítható tananyag, a szakmai, közismereti és sport 

versenyeken, elért kiváló eredmények és az erdészeti hagyományok. Az iskolavezetés és a 

nevelőtestület a tárgyi feltételek fejlesztésében kiemelkedően aktív és eredményes. 

Az intézmény fenntartója 2012. január 1-től a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ. 

2013. április 1-től az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Iskolánk a 

Szegedi Tankerülethez tartozik. 2013. augusztus 1-től ismét fenntartóváltás történt. Iskolánk 

új fenntartója a Vidékfejlesztési Minisztérium lett. 

Az új Alapító okiratunk értelmében a Pusztamérgesen működő eddigi tagintézményünk 

telephellyé változott, ami számos strukturális átalakítást érintett. 

 

2. Az anyagi feltételek 

A gazdálkodás takarékos, számos feladatot önerőből oldunk meg, számos pályázaton 

indulunk, ezek többsége sikeres, így tudjuk fejlesztési elképzeléseinket megvalósítani. A 

szakiskolai képzés a kötelező vontatóvezető-képzés és a motorfűrész-kezelő képzés miatt 

költséges. 

Az erdei munkákat a tanulóink végzik el a 441 ha területű tanerdőben, a gazdálkodás az 

erdőgazdálkodási üzemterv szerint folyik. A következő 10 évre szóló üzemterv 2009-ben 



készült el.  2013. augusztus 01. önállóan működő és gazdálkodó intézmény lettünk a 

Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába kerülésünkkel. A Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara nyilvántartásba vette a tangazdaságunkat.  

A VM-hez kerülés és a gazdasági önállóság számos előnnyel járt, ugyanakkor az újbóli 

indulás természetesen nehézségeket is jelentett. A gazdasági vezetést megbízással látja el az 

egyik gazdasági ügyintéző kolléganő a második pályázati eljárás sikeres lefolytatásának a 

végéig. 

 

3. Szervezeti - vezetési jellemzők 

Az intézményvezetést a demokratikus irányítási stílus jellemzi, lehetőséget ad az innovatív 

kezdeményezéseknek. A minőségirányítási rendszer működtetését arra használjuk, hogy 

feltárjuk a problémákat, és megkeressük azok jó megoldásait. Évente sor kerül a pedagógusok 

munkájának értékelésére is. A vezetők közötti munkamegosztást a pontos feladatkör-

kijelöléssel valósítjuk meg. 

A pályázati tevékenységgel kapcsolatos tevékenységek, a projektek lebonyolítása, 

adminisztráció, elszámolások sok energiát vonnak el az iskolai alaptevékenységétől. 

Minőségirányítási programunk megvalósítása keretében fontos szerepet kap a rendszeres 

ellenőrzés és a közvetlen partnerek véleményének felmérése. Továbbképzéseken rendszeresen 

sokan vesznek részt. 4 fő vett részt a mezőgazdasági vontatóvezető képzésben az oktatók 

számára kötelezően előírt továbbképzésen, továbbá 1 fő szerzett fizika szakon oklevelet. 

Egy fő vett részt a mérlegképes könyvelők továbbképzésén a nevelőtestületből és 2 fő a 

gazdasági dolgozók közül.  

Két fő vett részt OKJ-s képzésen. 

Ebben a félévben a 130 éves évfordulóra jelent meg az Életutak, történetek című 

iskolaévkönyv 418 oldal terjedelemben. Immár ötödik iskolaévkönyv az elmúlt három 

évtizedben. 

 

4. Tantervi programok, taneszközök, tevékenységek 

Az iskolából kikerülő szakemberek megítélése kiváló, a megyében nincs erdészeti 

szakmunkások között regisztrált munkanélküli. Legfontosabb feladatunknak a munkára 

nevelést tekintjük (többek között ezért fontos a gyakorlati képzés bevezetése 9. évfolyam 

kezdetétől). 



Az iskolában a kollégiumi foglalkozások keretében számos felzárkóztató és tehetséggondozó 

foglalkozást szervezünk, ugyanakkor a kollégiumban szervezett szakköri foglalkozásaink is 

kiemelkedő jelentőségűek, hiszen a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják. 

A számítástechnikai eszközöket egyre nagyobb mértékben vonjuk be a mindennapi oktató 

munkába, de ezen kívül is törekszenek változatos szemléltető eszközök alkalmazására. 

Nagy hangsúlyt kap a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, elsősorban egyéni törődéssel, 

felvilágosító foglalkozásokkal, rendszeres beszélgetések szervezésén keresztül megvalósítva. 

Mindezek mellett nagy hangsúlyt helyezünk a drogprevencióra. 

Külön fontos szerepet tulajdonítunk a sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatásának. 

Az intézmény rendelkezik az előírt szabályzatokkal és tanügyi dokumentumokkal, az ezek 

naprakészen tartásához kapcsolódó feladatkörök pontosan meghatározottak az intézményben. 

Az intézményvezetés a tantárgyfelosztáshoz igazodva a munkaköri leírásokat minden tanév 

elején, és a tanév közbeni változások során aktualizálja.. 

2012. decemberében a Köznevelési törvényhez igazítva elkészítettük az iskola Házirendjét, 

melyet a nevelőtestület jóváhagyott. 

Az Alapító Okiratunkat 2013. augusztus 01-én megkaptuk.. 

A módosuló jogszabályok hatására 2013. március 31-ig kellett átdolgoznunk az iskolai 

Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a Pedagógiai Programot. A kerettantervek 

kiadását követően a Szakmai programokat 2013. május 20-ig kellett elkészítenünk. 

Az új Alapító Okirathoz igazodva készítettük el az új Szervezeti és Működési 

Szabályzatunkat, valamint a gazdasági szabályzatainkat 2013. október 31-ig. A Szervezeti és 

Működési Szabályzatot megküldtük a fenntartónak jóváhagyásra. 

Elkészítettük az iskola pedagógusainak öt évre szóló Továbbképzési tervét és az éves 

Beiskolázási tervet. 

2013. szeptembertől az új OKJ, az új kerettantervek és Helyi programok alapján kezdtük a 

tanévet. 

 

5. Tanulói teljesítmények, a tanulók neveltség szintje 

A tanulók családi háttere meglehetősen bizonytalan, a szülők iskolázottsági szintje alacsony, 

magas köztük a rokkantnyugdíjas és a munkanélküliek száma. Minden második tanuló elvált 

szülők gyermeke, 35-40%-uk minősül veszélyeztetettnek. 

A 266 nappali tagozatos tanulóból 194 fő volt jogosult ingyenes tankönyvre Ásotthalmon. 

Iskolánkban integráltan 45 fő sajátos nevelési igényű tanuló tanul. 



A pusztamérgesi telephelyen 100 tanuló volt, közülük 11 fő sajátos nevelési igényű és 47 fő 

kollégista. 

A tanulók tanulmányi eredménye általában gyenge, az iskolai tanulmányi átlaguk 2,69 és 3,9 

között van nagyrészt, olvasási, szövegértési nehézségekkel küzdenek. A tanulmányi eredmény 

alapján a felső 15%-ba tartozók szerepelnek eredményesen rendszerint a Szakma Kiváló 

Tanulója versenyeken. A tanulókkal kapcsolatos legtöbb tanulási probléma gyökere a 

motiválatlanság, de többségük szeret dolgozni. 

Ásotthalmon az iskolai tanulmányi átlag 3,2. Pusztamérgesen az iskolai tanulmányi átlag 

2,89. 

 

6. Munkatervi programok megvalósulása 

 

A 2013-2014-es tanév első félévének fő célkitűzései, címszavakban a következők: 

- A szakközépiskolai nappali tagozatos osztály érettségire felkészítése  

- 130 éves évforduló megünneplése 

- Pályázati lehetőségek kihasználása 

- A középiskola működőképességének zálogát jelentő sikeres beiskolázási program 

folytatása 

- Közismereti és szakmai tanulmányi versenyekre való felkészülés 

 

7. Beiskolázás 

 

A beiskolázási általános iskolai tájékoztató foglalkozások megtartásában, a korábbi években 

részt vevő kollégák vettek részt! 

Közel 100 általános iskolában jártunk. Voltunk Királyhalmon is. 

Részt vettünk a sulibörzén Szegeden, voltunk Jánoshalmán és Mélykúton. 

Részt vettünk Budapesten az OMÉK-on, ahol szintén igyekeztünk bemutatni az iskolánkban 

tanulható szakmákat. 

Elkészült az Agrár-szakképző Iskolák Hálózatát bemutató kiadvány a NAKVI kiadásában. 

 

 

8.   A Tanerdő működése   

A Tanulmányi erdőben végzett munkákat nehéz tanévre bontani, ezért inkább éves adatokat 

adok meg. Az erdei munkák szezonális jellegűek. A tavaszi hónapokban a művelési jellegű 



munkák vannak túlsúlyban, míg az őszi-téli időszakban a fahasználatok. Ebben az évben is 

minden erdei munkát a tanulóink végeztek el, kivéve a tuskózást és a talaj-előkészítést, 

amelyhez az iskolának nincsenek megfelelő eszközei. Ezt vállalkozóval végeztettük. 

 

A Tanulmányi erdőben végzett munkák számokban: 
 
     2013. évi  2013. évi   
             terv         tény   
Erdőművelés 
 Tuskózás          2,46  ha     2,46  ha           
 Erdőfelújítás          2,46  ha     2,46  ha   
 Erdősítések ápolása       15,08  ha        15,08 ha        
Erdőhasználat 
 Tisztítás            5,33 ha      5,33 ha          
 
 Törzskiválasztó 
  gyérítés         16,03 ha      6,77 ha   
              
 Növedékfokozó 
  gyérítés          1,05  ha        0  ha          
              Egészségügyi 
  termelés          12,32 ha    10,32 ha          

Véghasználat            2,72 ha      1,10 ha         
 
 
 Kitermelt fatömeg             786 m3 (br)           214,89 m3 (nettó, va)             
                           8,50 m3 (nettó, vé) 
               
                            
Megjegyzések: A 2013. évi tervet különböző okok miatt nem sikerült maradéktalanul     

teljesíteni. A 303/C erdőrészletben a véghasználatból csak 1,1 ha lett 
letermelve. A gyérítések közül a 314/D erdőrész félig van kész, a 313/D 
erdőrészbe éppen csak belekezdtünk, a 308/A erdőrész pedig teljes egészében 
hátra van. A 300/G erdőrész egészségügyi termeléséből 2,0 ha húzódik át erre 
az évre. A fentiek miatt a tervezettnél jóval kevesebb fát sikerült kitermelni és 
értékesíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Gépek üzemeltetése 

 

A 33 db gépjárművünk üzemeltetésének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. 

 

 2012. 2013. 
Üó 1381 üó 1105 üó 
Km 41.317 km 42.971 km 
Benzin 
(l) 

507 l 357 l 

Gázolaj 
(l) 

10.566 l 9.830 l 

Ft 4.740.205.- 4.307.689.- 
 

2013. januárjában kaptuk meg az értesítést a sikeres decentralizált pályázatunkról, melynek 

során lehetőségünk lenne egy oktatótraktor és egy pótkocsi beszerzésére.  

A nyáron sikerült beszerezni 1 db Zetor Proxima Oktatótraktort és egy pótkocsit. A pótkocsi 

oktatóvá minősítése folyamatban van. 

 

10. Kollégium 

A nevelőtanári munkában az alábbi területek kaptak prioritást: 

- a napi-és házirendben foglaltak megvalósítása, 

- a családias légkör erősítése, 

- az egyéni bánásmód lehetőségeinek megtalálása, 

- a szobaközösségek építése, 

- a tanulmányi eredmények javításának elősegítése, 

- a lakókörnyezet gondozása, állagának megóvása, 

- az egészséges életmód gyakorlati megvalósulásának segítése, 

- a környezettudatos magatartás kialakulásának segítése, és továbbfejlesztése, 

- sporttehetségek felkutatása, egyéni foglalkozások bevezetése. 

 

A mindennapos testnevelés bevezetése nagyon pozitív. 

Mindezek mellett a kollégiumi keretek között a mindennapos sportolás lehetőségét biztosítjuk 

a diákok számára. Kézilabda, foci, atlétika, fekvenyomás, tanár-diák meccsek. 

 

 



 

11. Munkavédelem 

A tanév kezdetén az iskolai dolgozók és tanulók munkavédelmi oktatása megtörtént. 

A tanév elején a tanulók munkavédelmi oktatása megtörtént. 

A tanulók által használt eszközök felülvizsgálata a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

megtörtént. 

A tanév során – daru esetében kéthavonta, targoncák esetében négy- illetve hathavonta – a 

rakodógépek felülvizsgálata emelőgép ügyintéző, illetve emelőgép szakértő bevonásával 

megtörtént. 

A motorfűrész zaj- és rezgésvizsgálatának akkreditált labor bevonásával történő elvégzése, és 

ez alapján a munkavédelmi felülvizsgálata megvalósult. A mérési eredmények alapján az 

egyéni védőeszközök felülvizsgálata megtörtént. Az egyéni védőeszközök folyamatos 

ellenőrzésére és szükség szerinti cseréjére lenne szükség. 

A tűzriadó terv gyakorlását mind az oktatási és kollégiumi időben is végrehajtottuk. Az 

épületek kiürítése jóval a szintidőkön belül megtörtént.  

 

12. Ellenőrzések 

A félév során ellenőrzésünk nem volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Tanulólétszámok osztályonkénti alakulása (Ásotthalom) 

 

Osztály 

Statisztikai 

létszám 

2013.10.01. 

Ebből SNI-s 

tanuló 

 

I. félév végi 

létszám 

2013.01.17. 

9/A 16 4 15 

9/B 18 2 18 

9/C 22 2 22 

10/A 19 8 18 

10/B 24 8 24 

10/C 19 1 19 

1/11/A 26 8 26 

1/11/B 23 2 23 

1/11/V 10 3 17 

11/C 24 1 24 

2/12/A 18 2 17 

2/12/B 21 2 21 

12/C 13 1 13 

12/D 13 1 13 

Összesen 266 45 263 

Kollégista 266 45 263 

 

 

14. Tanulólétszámok osztályonkénti alakulása (Pusztamérges) 

 

Osztály 

Statisztikai 

létszám 

2013.10.01. 

Ebből SNI-s 

tanuló 

 

I. félév végi 

létszám 

2013.01.17. 

9/AB 9+13 1 9+13 

10AB 8+7 7 8+5 

11AB 11+17 0 11+16 

12A 22 3 22 

12B 13 0 13 

Összesen 100 11 97 

Kollégista 47 4 48 



 

15. Pedagógus és dolgozói létszám alakulása (Ásotthalom- álláshelyek) 

 2013.06.30. 2013.07.31. 2013.09.01. 2013.11.05. 

Pedagógus 40 40 40 45 

Létszámosított 

túlóra 

13 13 0 0 

Oktató-nevelő 

munkát segítők 

3,5 3,5 2 2 

Technikai 22,5 22,5 21,5 22 

Üres 

(szerintünk) 

0 0 15,5 10 

Összesen 79 79 79 79 

 

 

 

 

16. Pedagógus és dolgozói létszám alakulása (Pusztamérges- álláshelyek) 

 2013.06.30. 2013.07.31. 2013.09.01. 2013.11.05. 

Pedagógus 14,15 12,15 13,15 13,15 

Létszámosított 

túlóra 

5,55 7,55 0 0 

Oktató-nevelő 

munkát segítők 

1 1 1 1 

Technikai 8 8 8 8 

Üres 

(szerintünk) 

1,5 1,5 8,05 8,05 

Összesen 30,2 30,2 30,2 30,2 

 

 

Ásotthalom, 2014. február 28. 

 

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 

         mb. igazgató 


