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Helyzetelemzés 
 
 
A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskolája és 
Szakiskolája, illetve jogelőd intézménye 1949 óta a magyar szakképzés nagy múltú intézménye. 
Több mint hatvan éven keresztül szaktudást, erkölcsi tartást adott tanulóinak. 
 
 
 
 Az intézmény kulturális háttere  
  
 
Az iskola első helyszíne a Wesselényi és a Kertész utca sarkán álló épület volt. Az iskolák 
államosításakor, 1949-ben a 17. sz. Építőipari Iskola működött benne. 1954. aug. 1-jén alakult 
meg a Munkaerő Tartalékok Hivatalának 30-as számú Iparitanuló Iskolája.  
 
Az iskola a XIV. ker. Várna utca 23-ba az 1990/91-es tanévben költözött, mert az iskola épületét 
visszaadták  korábbi  tulajdonosának.  A  Fővárosi  Önkormányzat  nagy  anyagi  áldozattal  egy 
kollégium épületét átépíttette, így a  tantestület együtt maradt. 
 
Wesselényi  Miklós  nevének  felvételével  nemcsak  tudatos  értékválasztás  történt,  hanem  a 
Wesselényi utcai múlthoz való kötődés kifejezése is. A névválasztás 1993-ban tanulói 
kezdeményezésre történt.  
 
Az iskola tehát Zuglóban, zöldövezeti környezetben kapott helyet. Tömegközlekedési 
eszközökkel Budapest bármely pontjáról, de vidékről is egyaránt gyorsan és jól megközelíthető.   
Szerencsés kialakítású „iskola-negyed” fogadja a középiskolás diákokat, az iskola közvetlen 
környezetében  kollégiumok  és  más  iskolák  találhatóak.  A  kollégiumi  szolgáltatást  igénybe 
vevő  diákok  a  szomszédos  épületekben  lakhatnak.  A  közös  telken  belül  helyezkednek  el  a 
sportlétesítmények és a menza is.   
 
A  2008/2009.  tanév  átszervezési  folyamatának  következtében  az  érettségi  utáni  szakképzés 
megszűnt, illetve a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium, vagyis a Dél-pesti Térségi Integrált Szakképzési Központ keretében folytatódott. 
Ennek a folyamatnak a következtében a tanulólétszám lecsökkent.  
A csökkenés folyamata már az Országos Képzési Jegyzék átalakításakor érezhetővé vált, olyan 
szakmáik  szűntek  meg,  mint  pl.  ipari  elektronikai  technikus,  televízió-  és  videotechnikai 
műszerész, ügyvitel-technikai műszerész. Az érettségi utáni szakképzés, illetve a szakiskolai 
osztályok csökkenését a nyelvi előkészítő évfolyam megjelenése sem tudta pótolni.   
 
A 2012/2013. tanévtől folytathatott újra az intézmény szakképzést. Sajnos a kieső 3 év sokat 
ártott a beiskolázás hatékonyságának, mert a tanulók azokat az újabb iskolákat keresték inkább, 
ahol  szakképző  évfolyam  is  működött.  További  hátrányt  jelent,  hogy  a  nyelvi  előkészítő 
évfolyami indítását sem engedélyezte a fenntartó 2014 szeptemberétől. Így a kieső osztályokat 
egyelőre nem sikerült pótolni.  
 
Az iskola 2016. július 01-től a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum tagintézményévé vált, 
és vélhetően a 2019. évtől az iskola épülete ad helyet a BMSZC kancelláriájának, később egész 
vezetőségének is. 
 



13 
 

 
Aktuális adatok 

 
Beiskolázási mutatók 
 
A  BMSZC  Wesselényi  Miklós  Műszaki  Szakgimnáziuma  és  Szakközépiskolájába  a  2018-
2019.  tanévre  248  (153)  tanuló  adta  be  jelentkezési  lapját.  Mivel  a  tanulók  többsége  több 
tagozatot is megjelölt az intézményen belül, így a jelentkezések száma 388 (226) darabot tett 
ki.  
A  korábbi  évhez  viszonyítva  hozzávetőlegesen  39%-kal  emelkedett  a  jelentkezők  száma. 
Sajnos  a  Wesselényit  első  helyen  megjelölt  tanulók  száma  elmaradt  a  vártnál.  Ezért  a  9. 
évfolyam  4  osztályában  két  szakgimnáziumi  és  két  szakközépiskolai  osztály  kezdte  meg 
működését 2018. szeptember 1-jén 90 tanulóval. A beiskolázási mutatónkra nagyon 
kedvezőtlenül hatott az a 2013-as fenntartói döntés, miszerint 2014-2015-ös tanévtől éveken 
keresztül nem indíthatott nyelvi előkészítő osztályt. Ennek hiánya megmutatkozott a WMSZKI-
ba jelentkezők számarányában.  
 
Az elektronikai technikus szakgimnáziumi tagozat 29 tanulóval indult el az ágazati érettségi 
beszámításával. 
Először  indult  számítógép-szerelő  és  karbantartó  szakközépiskolai  tagozat  19  fővel,  illetve 
műszaki informatikus 4+1 éves szakgimnáziumi tagozat 30 tanulóval. 
 
 
A 2019/2020. tanévben indítható osztályok 
 
Szakgimnáziumi képzések (4+1 éves) 
0160 Műszaki informatikus 54 481 05 
0161 Elektronikai technikus 54 523 02 
0162 Nyelvi előkészítő (angol, német), kimenet: műszaki informatikus 
 
Szakközépiskolai képzések:  
3 éves elektronika-elektrotechnika, informatika szakmacsoport 
0163-as tagozatkód: Számítógép-szerelő, karbantartó OKJ 34 523 02 
0164-es tagozatkód: Elektronikai műszerész OKJ 34 522 03 
 
 
Tervezett létszámok a 2019-es tanévre 
 

szakképesítés 
nappali 

felnőtt-
oktatás 

Elektronikai műszerész 28 28 
Elektronikai technikus 68  
Szakközépiskolában folyó kétéves érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzés 34 34 
Számítógép-szerelő, karbantartó 28  
Műszaki informatikus 68  

 
Szakképzési Híd-program: 
Elektronikai gyártósori műszerész (Elektronikai műszerész)  10 fő 
 
Közismeret nélküli képzések: 
Elektronikai technikus       28 fő 
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Elektronikai műszerész       28 fő 
       
Ágazatonként: 
XIII. Informatika        96 
XI. Villamosipar és elektronika      152 
 
 
A lemorzsolódás aránya 
 
A 2018. szeptember 1-jén az iskola tanulólétszáma 313 fő volt. A félév során 18 tanuló kilépett, 
illetve  nem  kívánta  folytatni  tanulmányait  különböző  okok  miatt.  3  új  tanuló  érkezett,  két 
budapesti és egy vidéki szakgimnáziumból. A jelenlegi létszám 298. A távozott 18 főből 16 
szakgimnáziumi  képzésben  vett  részt,  2  fő  szakközépiskolai  tanulmányokat  folytatott.  Az 
újonnan érkezett 3 diák mindegyike szakgimnáziumi tanuló. 

 
 
Tanulmányi, tantárgyi eredmények 
 
A diákok tanuláshoz való hozzáállása, munkamorálja, szorgalma kívánnivalót hagy maga után. 
Egyre  jobban  nő  azoknak  a  száma,  akik  még  nem  tudtak  felnőni  a  középiskolai  szinthez, 
nehezen érnek be, infantilisek, és óriási hiányosságokkal jönnek az általános iskolákból, így 
messze elmaradnak az elvárt szinttől.  

 
A 2018-2019. tanév első félévi tanulmányi átlaga 3,204. Ez a tavalyi félévhez viszonyítva 
0,04-os a tanév végéhez viszonyítva 0,01-os javulást mutat. 2017-2018. tanév első félévi iskolai 
átlageredmény: 3,16; a tanév végi átlag 3,19 volt. 
 
 
Leggyengébb eredményű tantárgyak 

 
magyar nyelv: 2,48 
magyar irodalom: 2,40 
matematika: 2,75 
történelem és állampolg. ism.: 2,65 
angol nyelv: 2,95 
elektronika: 2,69 
elektronikai alapismeretek: 2,45(2016.09.01-től kifutó rendszerben) 
 

A  szakmai  elméleti  és  a  szakmai  gyakorlati  tárgyak  esetében  jobbak  az  eredmények.  Az 
elméleti tárgyak többségének átlaga 3,0 körüli. A szakmai gyakorlati tárgyak átlaga 3,5 – 4,51 
közötti. 
 
4,00-es átlag feletti gyakorlati tárgyak 
 

ipari alkalmazástechnikai gyakorlat: 4,51 
elektronikai áramkörök gyakorlat: 4,38 
számítógéprendszer hibáinak elhárítása gyakorlat:    4,21 
műszaki gyakorlat: 4,15 
mechatronika gyakorlat: 4,08 
programozás gyakorlat: 4,00 
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Leggyengébb átlagú osztály:  12/P 2,59 
     13/P 2,75 
     11/G 2,95 
 
Legjobb átlagú osztály:   10/F 3,70 
     11/F 3,64 
     5/13.T 3,55 
 
A tanulók 12,75%-a 38 fő, a szorgalmas, jó tanuló, igyekvő, kötelesség és felelősségtudattal 
rendelkező diákok csoportjába sorolható. Ők azok, akiknek az átlaga 4,00 feletti. 11 tanuló 
tanulmányi eredménye 4,50 és 4,78 közötti, jeles eredményük van. 27 diák átlaga 4,00 és 4,49 
közötti eredménnyel rendelkezik. 
 
Az iskola legjobb tanulói 
 
Dörömbözi Erik   10/F    4,78 
Rózsa Balázs Henrik   5/13.T      4,75 
Galántai Tamás     10/G   4,71 
Thamó Márton    9/H   4,71 
Szrena Csongor      5/13.T      4,67 
Posztós Roland      5/13.T      4,58 
Wéber József        5/13.T      4,58 
Vaszari László  0/H         4,57 
Budai László              9/F          4,55 
Piszár László            10/H         4,50 
Németh Márk         5/13.T          4,50 
 
Ezeknek a tanulóknak az eredményei azt igazolják, hogy a Wesselényiben is lehet tanulni, ha 
akar azt ember. Az osztályfőnökök, az évfolyamon tanító tanárok és a szakoktatók határozott 
fellépése, irányító szerepe elengedhetetlen. 
 
 
Az iskola tanulmányi átlaga: 
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Az egyes osztályok tanulmányi átlaga: 
 
 

 
Bukások 
 
108 tanuló kapott elégtelen osztályzatot félévkor. Ez a tanulólétszám 36,24%.-a  
Összesen  227  tantárgyi  bukás  van.  A  félévi  követelményeket  sikertelenül  teljesítő  legtöbb 
tanuló a 11/H és 9/I osztályba jár. 12-12 fő bukott meg félévkor. Egy-egy diáknak egy-egy 
tárgyból nem sikerült a félévet abszolválnia. Az érettségi előtt álló 13/P osztály 19 diákjából 11 
bukott meg valamilyen tárgyból. Három osztály átlaga nem érte el a 3,00 szintet. A többi osztály 
átlaga 3,00 feletti. 
 
 
Igazolt és igazolatlan hiányzások alakulása, okai 
 
A  tanulmányi  munka  sikeréhez,  illetve  sikertelenségéhez  erősen  hozzájárul  az  igazolt  és 
igazolatlan mulasztások kiemelkedően magas száma, továbbá a sok késés.  
Az első félévben igazolt órák száma: 16454 55,21 óra/tanuló 
igazolatlan órák száma: 2035 6.83 óra/tanuló 
 
A legmagasabb hiányzást a 11/G osztály érte el, 1816 órát maradtak távol az iskolától. 
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A kompetenciamérés eredményei 

 

  

 
  
A BMSZC tagintézményeinek eredménye 
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A záróvizsgák eredményei 

 
Az érettségi vizsgák eredményei 
 

 
Érettségi átlageredmények 
 
12A:  3,66 
12G:  2,98 
12H:  2,48 
13P:  2,87 
 
 
A szakmai vizsgák eredményei 
 

Szakképesítés jelentkezett sikeres 
Elektronikai technikus 29 15 
Elektronikai műszerész 10 1 

 
   
Tanulmányi és egyéb versenyeken elért eredmények 
 
Sportversenyeken szép eredményeket érnek el tanulók. 

 „Zugló Kupá”-n vesznek részt 
 Kézilabda V. hely 
 Labdarúgás VII. hely 
 FairPlay kupa 2db II. helyezés és 1 db V. helyezés 
 Budapesti Történelmi Váltófutó verseny 9.; 14.; 15.; helyezés 

 
A  2018-2019.  tanévben sem  csökkent az  érdeklődés  a tanulmányi  versenyeken,  szakmai 
versenyeken való részvétel iránt. 
„Szakma Kiváló Tanulója Verseny”en, az 5/13.T technikusi osztályból 3 tanuló, a  
"Wenyák" nyáktervező versenyen 6 tanuló képviselte az iskolát.  
„Pattantyús  Ábrahám  (PÁGISZ)  nyáktervező  verseny”  Győrben  kerül  megrendezésre 
minden év decemberében. Ezen az iskolát 3 diák képviselte. Egy II. és egy IV. helyezést értek 
el a tanulók. 
"Működj" pályázaton szintén 3 fő vett részt. 
„Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyé”-re 8 diák jelentkezett. 
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„Erzsébet-napi szavalóverseny”-en (Budapest, XX. kerülete által szervezett verseny) a 9-10. 
évfolyamos korcsoportban egy II. helyezést ért el az iskola, a 11-12. korcsoportban szintén egy 
II. helyezést ért el. 
„Kövér Árpád szavalóverseny”-t az iskola szervezte, meghirdetve a BMSZC többi iskolája 
részére is. 

 
 
Személyi feltételek 
 
Gyenesné  Deák  Ildikó  tagintézmény-vezető  élve  a  40  év  szolgálati  idő  igénybevételével, 
nyugdíjazását  kérte  2019.  május  1-től.  2019.  január  1-től  felmentési  idejét  tölti.  Eddigi 
helyettese, Haug Antal látja el megbízottként a tagintézmény-vezetői feladatokat. A tanórákat 
Nagy Sándor vette át. A szakos ellátottság nem 100%-os. Az üres álláshelyek a Közigálláson 
meghirdetésre várnak. 
 
 

 
 

CSWOT analízis 
 
Külső korlátok 
 

• a képzés finanszírozása (állami finanszírozás problémái, nincs jelentős fizetőképes 
kereslet a lakosság oldalán),  

• a bemeneti oldalon a negatív irányú demográfiai változások,  
• a  kimeneti  oldalon  a  munkaerőpiaci  lehetőségek  szűkülése  a  gazdasági  helyzet 

változásai miatt, 
• az intézmény külső megítélése nem objektív ismérveken alapul 
• a bővítésnek a jövőben korlátját képezhetik az infrastruktúrális keretek 
• a szakképző iskolába érkező tanulók gyenge felkészültséggel rendelkeznek, 
• A tanulók elsősorban gimnáziumi férőhelyeket keresnek, a szakgimnáziumok 

háttérbe szorulnak 
 
Erősségek 
 

• Rugalmasság, az új kihívásokra gyorsan reagáló képzési programok. 
• Az oktató-tanuló arány kedvező. 
• A széles kapcsolati háló lehetőséget teremt a tehetséggondozásra, az egyes tanulók 

erősségeinek, erényeinek felismerésére. 
• Az oktatók és tanulók közötti személyesebb kapcsolat a tanulók egyéni 

érvényesülését, elhelyezkedését is segíti. 
• Az  oktatók  szakmai  közéleti  tevékenységük  által  erősítik  az  intézmény  külső 

szakmai kapcsolatait. 
• Színvonalas oktatói gárda, amelyen belül a tapasztalt, magasan minősített tanárok 

mellett fiatal oktatók is találhatóak. 
• Erősség a nyelvoktatás, különösen a szaknyelv oktatása. 
• Stabil infrastrukturális háttér. 
• Kiterjedt kapcsolatrendszer, jó társadalmi beágyazottság.  

 
Gyengeségek 
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• Gyenge tanulmányi és vizsgaeredmények 
• Szűk a felnőtttképzési kínálat, kevés a szak, ennek nyomán kevés a tanuló is. 
• Az infokommunikációs eszközök nincsenek teljeskörűen kihasználva az oktatásban, 
• A nemzetközi kapcsolatok, külföldi részképzések fejlesztésre várnak, 
• Hosszú távú kutatási stratégia, kutatóműhelyek még csak kialakulóban vannak, 
• A tanulói karrierstratégia hiányos 

 
Fejlesztési, előrelépési lehetőségek 
 

• A  nemzetközi  együttműködés  külföldi  intézményekkel,  amely  közös  képzések, 
kutatások, projektek, konferenciák szervezésében, illetve közös pályázatok 
elkészítésében is testet ölthet.  

• Külföldi szakmai gyakorlatok szervezése. 
• ösztöndíjrendszer fejlesztése, működtetése. 
• Szakbővítés a meglévő és más tudományterületeken, új szakirányú továbbképzések 

szervezése. 
• Idegen nyelvű képzési programok, angol nyelvű távoktatási programok. 
• Nyitás a külső piacok felé. 
• Komoly  perspektívát  jelent  a  modern  információs  technikák  felhasználása  az 

oktatásban és a kutatásban. 
• Alternatív finanszírozási források felkutatása 
• Előrelépési lehetőséget jelent pályázati források bevonása az intézmény 

fejlesztésébe. 
• Együttműködés egyéb partnerekkel, felsőfokú szakképzést folytató intézményekkel 

 
Veszélyeztető tényezők 
 

• A gazdasági-politikai folyamatok nem kedveznek az oktatásnak és a fejlesztésnek 
• A  technikai-informatikai  fejlődéssel,  az új  kihívásokkal  nem minden  esetben tud 

lépést tartani a szakképzés, 
• a felgyorsult fejlődéssel szemben túlságosan hosszú a képzési idő, 
• Az  európai  integráció  előrehaladásával  veszélyeztető  tényező  lehet  a  külföldi 

oktatási intézményekkel kapcsolatban éleződő versenyhelyzet. 
• Veszélyeztető tényező a szakközépiskolai képzéssel szemben fennálló tévhit  
• Túl gyors bővítés 
• Éleződő piaci versenyhelyzet, konkurencia. 
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Vezetői program 
 
 
 
Célom,  hogy  az  iskola  hagyományaira  építve,  az  országos  szakképzési  koncepcióhoz  és  a 
szakképzési centrumhoz alkalmazkodva, olyan iskolát irányítsak, mely az adott időszakban a 
fenntartó által megfogalmazott elvárásokat is teljesíti.  A cél érdekében kifejtendő feladatom, 
hogy   

• olyan középiskola legyen, amely olyan szakmákat oktat, melyre a társadalomnak 
szüksége van;  

• olyan alapműveltséghez juttassuk tanulóinkat és olyan alapkompetenciákat 
fejlesszünk,  melyek  segítségével,  tanulóinkat  felkészítjük  az  egész  életen  át  való 
tanulásra;   

• olyan nevelési elveket, emberi értékeket közvetítsünk, melyek segítségével végzett 
tanulóink társadalmunk értékes, hasznos embereivé válnak. 

 
 

A kulcskompetenciák fejlesztése 
 
 
Vezetői programom első eleme az, hogy a kulcskompetenciák fejlesztése megítélésem szerint 
minden  lehetséges  alkalommal,  tanítási  órákon,  kiegészítő  tevékenységekben,  szabadidős 
programokban, szakkörökön és minden olyan sztituációban, mikor a tanulók 
kompetenciafejlesztésére mód nyílik, megtörténjen. 
 
Az alábbi kulcskompetenciák fejlesztését minden kollégám számára feladatként adom, ezekről 
rendszeresen  megbeszéléseket  kívánok  tartani  és  az  elért  eredményeket  a  hagyományos 
tantárgyi előmenetelek szintjén kezelni. 
 
Az  alábbiakban  megadott  leheőségek  többségét  saját  oktatói  gyakorlatomban  is  sikeresen 
alkalmaztam és alkalmazom, az általam vezett intézményben pedig igyekszem a kollégáimmal 
az adott látásmódot elfogadtatni. 
 
 

A kulcskompetenciák 
 
Anyanyelvi kommunikáció 
 
Probléma: Oktatói munám alatt folyamatosan tapasztalom a tanulók anyanyelvi 
kommunikációjának jelentős mértékű romlását. Ennek egyik fő oka az elektronikus eszközök 
mértéktelen használatán túl az iskolai szóbeli számonkérés, a szükséges minta hiánya. 
 
Megoldási lehetőség: A tanulókat képessé kell tenni önálló előadások, beszámolók 
megtartására,  ahol  a  nyelvi  igényesség  legalább  annyira  értékelendő,  mint  a  szakmaiság. 
Mindehhez a tanórai felkészítésen túl kommunikációs tréningekre is szükség van. 
Fontos feladatok e tekintetben továbbá:  

- Az anyanyelvhez való pozitív attitűd kialakítása, 
- Mások véleményeinek és érveinek nyitott módon történő megközelítése, konstruktív, 

kritikai párbeszéd folytatása. 
- A nyilvánosság előtti magabiztos megszólalás 



22 
 

- A helyes szó-, illetve nyelvhasználaton túl törekvés az esztétikus kifejezésmódra. 
- Az irodalom szeretetének elsajátítása. 

 
 
Idegen nyelv 
 
Probléma:  A  nyelvtudás  hazai  szintje  sajnálatos  módon  még  mindig  igen  alacsony,  és  e 
tekintetben szokás az iskolákra mutogatni. 
 
Megoldási lehetőség:  

- Tanulmányutak  -  Ha  megvalósul  az  a  program,  miszerint  a  tanulók  nyelvtanulást 
külföldi utakkal támogatja a Kormány, ebben a projektben mindenképpen részt kívánok 
venni.  

- Cserediákok  –  más  iskolákban  már  bevált  módszer  az  idegennyelvű  csere  diákok 
bevonása az oktatási folyamatba. Ezutón a tanulók nemcsak a steril nyelvet, hanem a 
mindennapokban használatos, a korosztályra jobban jellemző nyelvi fordulatokat is el 
tudják sajátítani. 

- Különleges nyelvek – a hazai nyelvoktatás túlnyomó részét az angol, a német, esetleg a 
spanyol,  olasz,  francia  nyelvek  teszik  ki.  A  világ  gazdasága  azonban  egyre  jobban 
igényli a keleti, hazánkban speciálisnak számító nyelvek  – arab, kínai, japán, koreai, 
hindi stb. – nyelvek tudását. Meggyőződésem, hogy e specialitással tanulóink 
munkaerőpiaci elhelyezkedési lehetőségei ugrásszerűen megnövelhetőek. 

- A kulturális különbségek iránti fogékonyság, a sztereotípiák elutasítása - Érdeklődés és 
kíváncsiság  felkeltése  a  diákokban  a  nyelvek  iránt  általában  és  a  kultúrák  közötti 
kommunikáció iránt. 
 

 
Matematikai kompetencia 
 
Probléma: Az iskolából kikerült, matekból akár jó eredménnyel érettségizett diákok is gyakran 
állnak értetlenül a mindennapos, matematikai gondolkodást igénylő feladatok előtt – mint pl. 
adóbevallás, a háztartási költségvetés kezelése (a bevételek és a kiadások kiegyensúlyozása, 
tervezés,  megtakarítás),  a  vásárlás  (árak  összehasonlítása,  mértékegységek,  ár-érték  arány 
ismerete), az utazás és a szabadidő (távolság és utazási idő közötti összefüggés felismerése, 
pénznemek és árak összehasonlítása). 
 
Megoldási  lehetőségek:  A  matematika  mint  gondolkodásmód  beépítése  az  egész  oktatási 
folyamatba,  nemcsak  a  szigorúan  vett  matematika  órákon.  Emiatt  a  következő  területek 
fejlesztését látom szükségesnek: 

- Törekvés a „számoktól való félelem” leküzdésére. 
- Hajlandóság a számtani műveletek használatára a mindennapi munkában és a 

háztartásban adódó problémák megoldására. 
- Az igazságnak, mint a matematikai gondolkodás alapjának tisztelete. 
- Törekvés az állítások alátámasztására szolgáló indokok keresésére. 
- Hajlandóság mások véleményének érvényes (vagy nem érvényes) indokok vagy 

bizonyítékok alapján történő elfogadására, illetve elutasítására. 
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Természettudományi és technológiai kompetenciák 
 
Probléma: a technológiai komptencia kialakulásával rendszerint nincs probléma, inkább az a 
cél, hogy a technológiai eszközök használatát a tanulók ne tegyék kizárólagossá. A 
természettudományok oktatása már komolyabb probléma, hiszen a a szakképzésben háttérbe 
szorultak,  pedig  korábban  sem  a  biológia,  kémia,  földrajz  stb.  tudásukkal  emelkedtek  ki  a 
tanulók. 
 
Megoldási lehetőségek: A megoldásban a hagyományos ismeretterjesztés minden lehetőségét, 
(pl.  előadók  meghívása,  tanulmányi  kirándulások,  folyamatos  információcsere)  az  önálló 
projektmunkákban, csoportos feladatokban és kutatásokban látom. 
Feladat az érdeklődés felkeltése a tudomány és a technológia iránt, nyitottság a tudományos 
ismeretszerzésre és érdeklődés a tudomány, valamint a tudományos vagy műszaki pályák iránt. 
 
 
Digitális kompetencia 
 
Probléma:  A  fentiekkel  összefüggésben  a  fő  probléma  a  mindent  elözönlő,  ellenőrizetlen 
információtömeg megfelelő kezelése és a számítógép, valamint a küölönféle mobileszközök 
ellenőrizetlen és szinte kizárólagos használata. 
 
Megoldási  lehetőségek:  Az  iskola  tennivalói  tehát  két  csportban  oszthatóak.  Egyrészt  a 
tanulóknak biztosítani kell a korszerű technikához való hozzáférést és az eszközök hatékony 
használatának oktatását, másrészt az oktatásnak a következőkre is ki kell térnie: 

- az információ ellenőrzési lehetőségei, az információk kezelése 
- az internet etikai oldalai 
- az internet veszélyei – adatlpoás, bűnözés, mobbing, cyberbullying stb. 
- az elektronikus eszközök túlzott használatának szociológiai, pszichológiai, 

egészségügyi problémái. 
 
 
A tanulás tanulása 
 
Problémák: a tanulók megítélésem szerint ritkán képesek a hatékony tanulásra. Rengeteg időt 
és energiát pazarolnak el így feleslegesen, és kudarcélmények érik őket. 
 
Megoldási  lehetőségek:  Számos  olyan  készséget  kívánok  kialakítani  az  iskola  tanulóiban, 
amelyeket a hagyományos oktatás nem, vagy alig vett figyelembe: 

- A tanulás időbeosztása, az idővel való gazdálkodás 
- Autonómia, fegyelem, kitartás és információkezelés a tanulási folyamat során 
- Önismeret,  saját  kedvelt  tanulási  módszerek,  erősségek  és  gyengeségek,  készségek, 

alkalmasság értő ismerete 
- A tanulás pozitív, az életet gazdagító tevékenységként való felfogása, belső késztetés a 

tanulásra. 
 
 
Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák 
 
Probléma:  ezt  a  kompetenciát  az  iskolák  többsége  legfeljebb  esetlegesen,  adhoc  módon 
fejleszti,  pedig  a  szociális  térben  való  mozgás  a  tanuló  számára  kulcsfontosságúvá  válik  a 
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munkába állás, a családi élet és a saját életpálya megtervezése során. Sajnos, tapasztalataim 
szerint a tanulók alig képesek adott szituációban megfelelő módon megjelenni és viselkedni, 
érdekeiket adekvát módon képviselni és érvényesíteni, problémáikat helyükön kezelni. 
 
Megoldási lehetőségek: szituációs gyakorlatokkal a következőket kell fejleszteni: 

- Konstruktív kommunikáció különféle társadalmi helyzetekben (tolerancia mások 
nézeteivel és viselkedésével szemben; az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítása) 

- Mások bizalmának és együttérzésének kiváltása 
- A  személyes  elégedetlenség  konstruktív  módon  történő  kifejezése  (az  agresszió,  az 

erőszak és az önpusztító viselkedésminták féken tartása) 
- A személyes és a szakmai szféra különválasztása, tartózkodás a szakmai konfliktusok 

személyes szintre vitelétől 
- A nemzeti kulturális identitás tudatosítása és megértése, a diverzitásból adódó 

nézőpontbeli különbségek felismerése és megértése 
- A saját nézetek konstruktív módon történő kifejezése 
- Tárgyalóképesség 

 
 
Állampolgári kompetenciák 
 
Probléma: tapasztalataim szerint a  tanulók állampolgári ismeretei igen alacsonyak. Ez azért 
riasztó,  mert  választási  évenként  többezer  fiatalt  küldünk  választani,  akik  többsége  nincs 
tisztában  a  szavazata  jelentőségével  (sem).  Szintén  általános  probléma  az,  hogy  a  jogok  és 
kötelességek rendszerét, a rájuk vonatkozó jogszabályokat sem ismerik. 
 
Megoldási  lehetőségek:  A  megoldási  lehetőségek  túlmutatnak  az  iskola  kompetenciáján, 
mindehhez a szülői háttér bevonása is szükséges.  Az iskola elsősorban a következőket kell, 
hogy a diákokkal megismertesse: 

- A lakóhelyhez, hazához, az Európai Unióhoz és általában véve Európához és a világhoz 
(a világ adott részéhez) való tartozás érzése 

- Hajlandóság a különböző szinteken folyó demokratikus döntéshozásban való 
részvételre 

- Érdeklődés az önkéntes állampolgári szerepvállalás iránt, a társadalmi sokszínűség és a 
társadalmi kohézió támogatása 

- A mások által vallott értékeknek és mások magánéletének a tiszteletben tartása, adott 
esetben fellépés a társadalomellenes viselkedéssel szemben 

- Az emberi jogok és az egyenlőség elfogadása 
 
 
Vállalkozói kompetencia 
 
Probléma: leszámítva egyes szakképzési területeket, a vállakozás, mint életforma és 
megélhetési  lehetőség szóba sem kerül a hagyományos oktatási rendszerben. A diákok gyakran 
túlbecsülik a képességeiket és a lehetőségeiket, későbbi vállakozásaik, részben  emiatt hosszú 
ideig kudarcra vannak ítélve.  
 
Megoldási lehetőségek:  A megoldási lehetőségek ebben az esetben is túlmutatnak az iskola 
kompetenciáján. Feljesztendőknek – feltétlenül csoportos munka, projekttevékenység során - a 
következőket tartom: 



25 
 

- A tervezés, szervezés, elemzés, kommunikáció, cselekvés, eredményekről való 
beszámolás, értékelés és dokumentáció készségei 

- Projektek kidolgozásához és végrehajtásához szükséges készségek 
- Az együttműködésre épülő, rugalmas csapatmunka 
- A személyes erősségek és gyengeségek felismerése 
- Az események elébe menő cselekvés és a változásokra való pozitív reagálás 
- A kockázatok felmérése és kellő időpontban és módon történő vállalása 

 
 
Kulturális kompetencia 
 
Probléma:  minden  életkori  szubkultúra,  így  a  diákság  is kitermeli  a  maga  értékrendjét, 
magatartási  és  viselkedésformáit,  követendő  példáit,  idoljait,  sztárjait  stb.  Az  viszont  egyre 
jellemzőbb, hogy mindezek kulturális színvonala csökken. 
 
Megoldási lehetőségek: Hibás megközelítésnek tartom az alacsonyabb szinvonalú 
szubkultúrális  megnyilatkozások  tiltását,  az  ellenül  való  harcot,  ennek  kontraindikált  volta 
miatt. Meggyőződésem, ha a diákságot – azon a módon, ahogy hozzá eljut -  megismertetjük 
az adott kor magasabb szintű kulturális termékeivel, akkor a diák tud választani ezek közül. 
Fejlesztendő készségek ezzel kapcsolatban: 

- A különböző kifejezésmódokon keresztül történő művészi önkifejezés a saját 
tehetségnek megfelelően 

- A kultúra tág értelmezésén alapuló műalkotások és előadások értékelése és élvezete. 
- A saját egyéni kreatív és kifejezési szempontok és megnyilatkozások másokéhoz való 

viszonyítása. 
- A kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. 

 
 

Képzésfejlesztés 
 
 
Iskolai rendszerű képzések 
 
Az iskola jól körülhatárolt jövőképpel és fejlesztési koncepcióval rendelkezik a 
képzésfejlesztés  terén.  A  jövőbeli  oktatás  fő  súlypontját  továbbra  is  a  középiskolai  szintű 
képzések,  valamint  a  felnőttképzés  jelentik.  Az  iskolai  rendszerű  képzés  mellett  azonban 
hangsúlyt kívánok helyezni a továbbképzési programokra, a tréningek szervezésére is, valamint 
hosszabb  távon  a  gazdálkodó  szervezetekkel,  egyetemekkel,  főiskolákkal  való  szerződések 
alapján a kutatás-fejlesztési programokban is részt kívánok venni. 
 
Programom a képzésfejlesztés területén három kiemelt általános cél és működési elv mellett 
elkötelezett:  

• minőségi oktatás és folyamatos minőségfejlesztés;  
• az  oktatásban  résztvevők  körének  bővítése  és  az  esélyegyenlőség  biztosítása  (ld. 

fenetebb), 
• a hatékonyság folyamatos fejlesztése, az eredmények növelése és 

fenntarthatóságának biztosítása. 
 
 
 



26 
 

Az oktatásban résztvevők körének bővítése 
 
Az  oktatás  belső  tartalmának  minőségbiztosítása  és  minőségfejlesztése  mellett  ugyanilyen 
fontos  fejlesztési  területnek  tekintem  az  oktatási  szolgáltatás,  a  kapcsolódó  szolgáltatások, 
valamint a támogató működési folyamatok minőségének biztosítását, folyamatos fejlesztését. 
A munkaerőpiac által elismert minőségű képzéseinkkel biztosíthatjuk a BMSZC 
tagintézmémnyeként a jó versenypozíciójának kialakítását, illetve az egyes képzési szegmensek 
fejlesztését és javítását. 
 
 
 
Felnőttképzés 
 
Az iskola lehetőséget ad arra, hogy a felnőttek, akik az erre hivatott életkorban bármely okból 
iskolai  tanulmányokat  nem  folytattak  vagy  újabb  igényeikhez  képest  alacsonyabb  fokon 
fejezték azt be, a közoktatásban és felsőoktatásban elérhető bármely végzettséget 
megszerezzék. Az, aki nappali rendszerű iskolai oktatásban nem tud vagy nem akar részt venni, 
attól a tanévtől kezdve, amelyben a tizenhatodik életévét betölti, a munkahelyi, családi vagy 
más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban 
kezdheti meg, illetve folytathatja tanulmányait. Az iskolai tanulmányok attól az évtől 
kezdődően,  amelyben  a  tanuló  a  nappali  rendszerű  oktatásnál  meghatározott  életkori  határt 
betöltötte, kizárólag felnőttoktatás keretében folytathatók.  
 
 
A felnőttképzés további lehetőségei 
 
Több lehetőséget látok a felnőttoktatás továbbfejlesztésében, hiszen egyre későbbre tolódik, 
amikor valaki végleg megállapodik egy munkahelyen. A változó munkaerőpiaci igények miatt 
a felnőttoktatás nagy szerepet játszik az átképzésekben is. Így egyik célkitűzésem, hogy minél 
szélesebb körben teremtsük meg a felnőttképzés lehetőségeit. 
 
 

Az esélyegyenlőség, tehetséggondozási tevékenység fejlesztése 
 
 
Az esélyegyenlőség jegyében, az iskolai szegregáció minden formája ellen, az iskolai 
lemorzsolódás  csökkentése,  a  minőségi  oktatáshoz  való  hozzáférés  javítása  érdekében,  a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érdekeinek és jogainak aktív védelmét is célul tűztem 
ki. Részleteiben a halmozottan hátrányos helyzetű, különösen a roma tanulók oktatási 
esélyegyenlőségét döntően befolyásoló oktatási szegregáció és diszkrimináció esetköreit 
teljesen ki kívánjuk zárni oktatási rendszerükből. Sőt pályázati úton a minél nagyobb 
esélyegyenlőség megteremtése a cél. 
 
Tehetséggondozási szolgáltatások fejlesztésén belül az alábbiak megvalósítását tervezem: 

• Mentori, tutori rendszer kiépítése, fejlesztése, kísérleti jellegű működtetése;  
• tehetséggondozásba bevont diákok közötti IKT alapú kapcsolattartás feltételeinek 

megteremtése,  
• a tehetséggondozást szolgáló szakmai célú események megvalósítása (pl. 

munkacsoportok, konferenciák);  
• támogató humánerőforrás képzése,  
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• a  tehetséggondozásba  bevont  fiatalok  kompetenciáinak  fejlesztése  (asszertivitást, 
idegen nyelvi, IKT, vállalkozói, és jogi ismereteket adó képzések lebonyolítása). 

 
   

Szolgáltatásfejlesztés 
 
 
Belső szolgáltatások fejlesztése  
 
Jövőbeli terveim között szerepel, hogy a tanulók számára egy könnyen elérhető, folyamatosan 
hozzáférhető, rendszeresen frissített információs bázist biztosítsunk. 
Az elképzelés szerint ez a szolgáltatás online formában, telefonos menürendszer kiépítésével is 
elérhető lesz, hogy a tanulók a lehető legtöbb formában és a számukra legkényelmesebb módon 
jussanak hasznos információkhoz.  
 
A  képzésben  résztvevők  kérelmeiket  az  Információs  Irodánál  is  előterjeszthetik.  A  tanulók 
számára elektronikus formában is elérhetőek lesznek az oktatási segédanyagok,  valamint az 
ügyintézéshez szükséges kinyomtattandó és elektronikus űrlapok, nyomtatványok, 
kérelemminták. 
 
Az  Iroda  a  tanulmányi  ügyek  intézésén  túl  információs  szolgálattal  és  külön  erre  a  célra 
szervezett oktatásszervezési referatúrával biztosítja az adatok naprakész kezelését, a vezetői 
döntésekhez szükséges információs hátteret, és kezelni tudja a tanulókkal kapcsolatos 
rendszeres és speciális feladatokat. 
 
Az eredményesség, a gazdaságosság, az átláthatóság és a nyomon-követhetőség 
nélkülözhetetlen elemei az oktatási intézmények 21. századi működésének. Az egységessé váló 
Európai Felsőoktatási Térségben csak akkor maradhatunk versenyképesek, ha a legújabb IKT-
alapú szolgáltatásokat megfelelően alkalmazzuk – az Iroda e tevékenységhez hatákonyan tud 
hozzájárulni. 
 
 
Karrier Iroda 
 
A  létrehozandó  Karrier  Iroda  feladata  elsősorban  az,  hogy  a  tanulók,  valamint  a  cégek, 
vállalatok számára a találkozási és kapcsolat-felvételi lehetőségek különböző formáit 
megteremtse. Lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók könnyebben szerezhessenek szakmai 
gyakorlati helyeket, megismerjék a foglalkoztatási lehetőségeket, a tagintézményekből kikerülő 
érettségizettekkel  szembeni  követelményeket.  Jelzi  a  tanulók  és  a  cégek  igényeit,  valamint 
valós adatokkal szolgál a tagintézményekben végzettek elhelyezkedési lehetőségeiről, 
esélyeiről és ezen keresztül a végzettségük munkaerő-piaci értékéről.  
 
A Karrier Iroda lehetőséget ad a tanulóknak arra, hogy egy helyen egy időben minden általános 
és speciális munkaerő-piacról feltett kérdésükre választ kapjanak, szakmai gyakorlatra vagy 
akár konkrét állásajánlatra jelentkezzenek.  
 
Az Iroda az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja. 

• segítségnyújtás az önéletrajz, pályázati anyag megírásában, 
• felkészítés interjúra, 
• személyes tanácsadás, 
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• szituációs gyakorlatok ismertetése, 
• állásbörzék hirdetése, szervezése, 
• előadások, tréningek szervezése, 
• szakmai gyakorlati helyek felkutatása, 
• aktuális állásajánlatok ismertetése, 
• az  álláskereső  érdeklődésének  legmegfelelőbb  munka  megtalálása,  a  munkahely 

felkutatása. 
 
A munkaadók által igénybe vehető szolgáltatások: 
A Karrier Iroda segítséget nyújt azoknak a cégeknek, vállalatoknak – legyenek azok 
multinacionális cégek vagy kisebb vállalkozások –, amelyek szakmai gyakorlati helyek vagy 
álláslehetőségek betöltésére adnak megbízást. 
 
 
Diák Önképző Könyvtár 
 
Az iskolában a Diák Önképző Könyvtár létrehozásával lehetőséget teremthetünk tanulóinknak 
arra, hogy önállóan gyakorolhassanak, készülhessenek dolgozataikra, feleletükre, vizsgáikra.  
A Könyvtár szolgáltatásait térítésmentesen vehetik igénybe a tanulóink.  
 
A  könyvtárban  a  terveink  szerint  megtalálhatóak  lesznek  a  tankönyveken  túl  a  kötelező  és 
ajánlott olvasmányok, a szakképzésben végzettek által elkészített szakdolgozatok is és az egyes 
tananyagokhoz kapcsolódó esettanulmányok, amelyek hatékonyan egészítik ki a tanulók otthon 
és az iskolában megszerzett tudását.  
 
A könyvtári órák alatt tanulóinknak ingyenes internet-hozzáférést is biztosítunk.  
 
Szeretnénk megteremteni annak feltételeit, hogy könyvtárunk más intézmények tanulói, 
hallgatói számára is nyitott legyen.  
 
 
Diáklap, diákújság  
 
Megvalósítandó terveim között szerepel egy havi rendszerességgel megjelenő kiadvány 
megteremtése  is.  E  lapban  tanulóink,  a  képzésben  résztvevők  közölhetik  tapasztalataikat 
iskoláinkról, tanáraikról. Lehetőség lenne az újság keretében pályázati felhívások és 
álláslehetőségek közzétételére, valamint egy-egy aktuálisabb téma részletesebb körüljárására 
is.  
 
Az iskola nyújtotta keretek között folyamatosan alakulnak ki a tanulói önképzés színterei is. A 
diákújság lehetőséget ad a műhelymunkákon, szakkörökön folyó fejlesztések eredményeinek 
ismertetésére is. 
 
 
Szakértői, kulturális, tudástranszfer szolgáltatások fejlesztése 
 
 
A szakértői szolgáltatások fejlesztésének keretében szeretnék minél szélesebb körű 
kapcsolatokat  kiépíteni az  ország  hasonló  képzési  kínálattal  rendelkező  iskoláival,  valamint 
nemzetközi  téren  is  a  minél  jobb  és  tartósabb  kapcsolatkiépítésre  törekszik.  Szeretném,  ha 
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intézményünkben  lehetőség  lenne  az  üzleti  élet  aktuális  kérdéseit  megvitató  fórumok  és 
konferenciák megrendezésére. A hazai és nemzetközi üzleti élet neves szakembereinek 
tolmácsolásában  tanulóink,  oktatóink  első  kézből  és  hiteles  forrásból  kaphatnának  képet    a 
tanulmányaikat érintő szakterületekről. 
 
 
Kulturális szolgáltatások fejlesztése 
 
A  Diákönkormányzatok  segítségével  szeretnék  egy  Kulturális  Bizottságot  felállítani,  amely 
biztosítaná a tanulók számára a kulturális rendezvényeken való folyamatos részvételt (színház, 
mozi, kiállítás). A szervezéshez és a megvalósításhoz a rendelkezésre álló eszközrendszerünk 
keretében  támogatást  nyújtanánk  (akár  anyagi  hozzájárulás  formájában  is).  Terveim  között 
szerepel  egy  olyan  terem  kialakítása,  ahol  tanulóink  filmklub  keretében  részt  vehetnek 
filmvetítéseken, színházi vagy zenei előadásokat tekinthetnének meg. 
 
 
Tudástranszfer szolgáltatások  
 
A munkaerő-piaci igényekhez igazodó képzések hangsúlyos elemei: 
 

• gyakorlatorientált képzés (kiscsoportos képzés, esettanulmányok, prezentációk)  
• élethosszig tartó tanulásra való felkészítés, 
• kommunikációs és csoportmunkában való munkavégzés képességének fejlesztése, 
• személyes portfolió készítése kompetenciákkal, 
• kvalifikált, piacképes, a változásokhoz alkalmazkodni tudó munkaerő létrehozása. 

 
Szolgáltató oktatás, a tanuló-centrikusság elemei: 
 

• komfortos oktatási környezet, 
• kiváló  oktatók  biztosítása,  akik  a  tanítandó  ismereteket  a  gyakorlatban  is  évekig 

sikeresen alkalmazták, 
• korszerű, saját tanáraink által is írt, fejlesztett tananyagok használata és 

korszerűsítése. 
 
A  fenti  rendszer  támogatja  a  munkahelyteremtést,  váltást,  a  végzett  tanulók  karrierjének  a 
nyomon követését és bekapcsolását, a piaci szereplők állandó jelenlétét az iskola mindennapi 
életében. Munkánk eredményességének mércéje a kibocsátott tanulók ismerete, kompetenciája 
és megelégedettsége. 
 
 
Aktív tanulói módszertan 
 
Az információs, kommunikációs technológiák napi- és magas szintű felhasználása, a 
kerettantervek, tantervi modulok a nyitott, kreatív gondolkodás és az eredeti szokatlan 
megoldások támogatását valósítják meg, sokrétű és egyéni módszertanon keresztül.  
 
Lépést  tartva  a  fejlett  országok  oktatási  újításával,  szeretnék  bevezetni  egy  úgynevezett 
„módszertani füzet” rendszert. Tanulóink egy munkafüzet formájában az adott évre 
vonatkozólag iránymutatást kapnának arról, hogy az előforduló tantárgyak elsajátításának mi a 
leghatékonyabb módszere. A munkafüzet tartalmazna egy tananyag feldolgozásra vonatkozó 
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iránymutatást  időbeosztással  együtt,  valamint  gyakorlati  példákkal,  ellenőrző  kérdésekkel  a 
tanuló a tanórákon kívül is kontrollálhatná tudásszintjét.  
Oktatóink e füzetek kitöltésével maguk is alakíthatnák a feldolgozás menetét abból a 
szempontból, hogy mire kell nagyobb hangsúlyt fektetni, tehát egyaránt szolgálna tanulói és 
oktatói érdekeket is. 
 
 
Pályakövető rendszer 
 
A felsőoktatásban már bizonyított Diplomás Pályakövető Rendszer mintájára az iskola keretei 
között működő pályakövető rendszer létrehozását tervezem. 
 
A Pályakövető Rendszer kiépítésével a következő célok valósíthatóak meg: 

• a leendő diákok tájékozódni tudjanak arról, hogy intézményünk képzéseinek 
elvégzésével milyen esélyekkel tudnak elhelyezkedni,  

• az ágazati stratégiaalkotáshoz releváns információk legyenek a iskoláinkban 
végzettek elhelyezkedési és karrier lehetőségeiről  

• számunkra is pontos kép legyen a nálunk végzettek karrierjének alakulásáról, így 
folyamatos visszajelzést kaphatunk képzéseik minőségéről.  

 
  

  Minőségfejlesztés 
 
A  minőségfejlesztés  területén  különösen  fontosnak  tartom  a  minőségi  oktatást,  az  oktatás 
minőségének  és  eredményességének  biztosítását,  folyamatos  fejlesztését.  Kiemelt  hangsúlyt 
helyezek tanulóink munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítésére. Az oktatott szakmákhoz 
tartozó minden egyes tantárgy tananyagát a tanévek végén felül kívánom vizsgálni, 
hozzájárulva  mindezzel  ahhoz,  hogy  tanulóink  folyamatosan  a  legkorszerűbb  ismereteket 
tudják  elsajátítani.  Határozott  törekvésem,  hogy  az  oktatott  tárgyakhoz  saját  tananyagok  is 
álljanak rendelkezésre.  
 
Főbb céljaim: 

• A képzéseink kínálatának növelése mellett a minőség fejlesztése 
• Új technikai és kommunikációs lehetőségek felhasználása 
• Partnerközpontú működés és kommunikáció kiépítése, a partnerkapcsolatok 

fejlesztése 
• Erőforrásaink gazdaságos és eredményorientált működtetése 

 
Céljaim megvalósítása érdekében a következő intézkedéseket tervezem: 

• A minőségirányítási rendszer fejlesztése és hatékonyabb működtetése, 
• az  intézmény  saját  minőségirányítási  kézikönyvének  kidolgozása,  valamint  az 

eljárások/folyamatlapok elkészítése és végső formába öntése, 
• külső auditálás, ISO vagy ahhoz hasonló minőségügyi tanúsítvány. 

 
  

A mobilitás támogatása 
 
 
Kiemelt  feladatként  kezelem  azt,  hogy  oktatóink  és  diákjaink  számára  minden  lehetőséget 
biztosítsunk ahhoz, hogy tudásukat nemzetközi környezetben kibővítsék, illetve 
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megmérettessék. Intézményi stratégiánk része mind több oktatónkat és tanulónkat bevonni a 
mobilitási programokba, ezzel egyidejűleg növekvő számú külföldi oktatót és tanulót fogadni 
a tagintézményekben.  
 
Fontosnak tartom megteremteni annak a lehetőségét, hogy a tanulók minél nagyobb létszámban 
tudjanak legalább rövid ideig külföldön is tanulni.  
 
 

Nemzetközi együttműködés, pályázatok 
 
 
Törekszem  a  középiskolai-,  szak-  és  felnőttképzés  területén  szerzett  magyar  tapasztalatok 
átadására a többi EU tagállam (elsősorban a szomszédos országok) szak- és felnőttképzéssel 
foglalkozó intézményei, valamint munkaügyi központjai számára, a munkaerőpiac igényeivel 
összhangban olyan képzési programok kidolgozása, tananyagok fejlesztése, amelyek 
hiányoznak az együttműködő országokban, és amelyekre a gazdasági szereplők oldaláról igény 
jelentkezik.  
 
További  cél,  hogy  erősödjön  a  tagállamok  hasonló  szerepkörrel  rendelkező  intézményeivel, 
szervezeteivel  való  kapcsolat,  Magyarország  kiterjedt  nemzetközi  kapcsolatainak  bázisán 
váljanak szorosabbá az intézményközi kapcsolatok is.  
 
A  tapasztalatátadást,  fejlesztést  változatos  formában  kívánom  megvalósítani:  konferencia, 
szakmai tanulmányi látogatás, workshop stb. A tapasztalatátadás értékét növeli, ha a külföldi 
partnerek a magyar tapasztalatok adaptációjára is vállalkoznak. A konstrukció olyan szakmai 
támogatás  nyújtására  is  lehetőséget  ad,  amelynek  keretében  a  magyar  szakértők  a  partner 
országban segítik, támogatják a munkát. 
A konstrukció keretében megvalósuló nemzetközi együttműködés lehetőséget teremt a hazai 
tudásvagyon  gyarapítására  is,  a  Magyarországon  még  nem  ismert,  de  igényelt  ismeretek, 
eljárások, módszerek stb. átvételére. 
 
 

A PR tevékenység fejlesztése 
 
 
A Public Relations-tevékenység fejlesztése tervszerű és tartós erőfeszítés azért, hogy az iskola  
a környezetével, a vélemény és a viselkedés befolyásolásával kapcsolatban kölcsönös 
megértést, jóakaratot és támogatást építsen ki és tartson fenn.  
 
Mindezek az alábbi szakterületeken jelenének meg: 

• Szervezeti kommunikáció, külső-belső PR 
• Lobbi-tevékenység, kapcsolati hálók  
• Sajtó-  és  média  kapcsolatok,  megjelenés  a  tömegkommunikációban,  online  és 

közösségi felületeken 
• Eseményszervezés, konferenciák, előadások, kerekasztal-beszélgetések 
• Támogatás (a szervezet szakmai profiljához illő szponzoráció, adományozás)  

 
Célom mindezekkel pedig az, hogy tevékenységünket megismertessük, minél szélesebb körben 
kialakítsuk  tudatos  tervezéssel  a  célcsoportoknak  a  tagintézményről  alkotott  képét,  hiányos 
információikat kiegészítsük.  
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Az alábbi eszközöket vettük és a közeljövőben venném igénybe: 

• sajtókapcsolatok, interjúk, szakcikkek, PR cikkek 
• nyomtatványok, reklámok, szórólapok, ismertető füzetek 
• filmek  
• konferenciák  
• szponzorálás 
• kiállítások  
• ajándékok  

 
 
A  PR  tevékenység  szélesítését  szolgálja  konferenciák  megrendezése  is.  Az  ilyen  és  ehhez 
hasonló nyitott rendezvények keretében még több érdeklődővel ismertethetjük meg az iskola, 
illetve a BMSZC egyéb tagintézményei kimagasló és széleskörű képzési lehetőségeit, szakmai 
felkészültségét. 
Anyagi lehetőségeinkhez mérten kedvezmények segítségével szeretnénk kedvet csinálni 
képzéseinkhez, valamint már végzett diákokat is ezzel szeretnénk továbbképzésekre 
visszacsábítani. 
 
 

Küzdelem a kiégés (burnout) ellen  
 
 
Tanári munkám alatt – közép- és felsőfokú oktatás, szakképzés és felnőttképzés, állami, magán 
és egyházi fenntartású intézmények - a kiégés valamennyi fázisában lévő kollégával 
találkoztam. A későbbiekben felsoroltakat saját tapasztalatok alapján a következőkkel 
egészítem ki: 
 
 
Társadalmi megítélés és megbecsülés 
 
A magyar társadalom viszonylagos munkaerőpiaci immobilitásának, helytelen vagy hiányzó 
kommunikációs csatornáknak köszönhetően a pedagógusok társadalmi megítélése sok 
szempontból hibás (ld. később). Az immobilitás miatt a társadalom nagyobb részének vagy 
eleve fogalma sincs a tanári munkáról és annak nehézségeiről, vagy hibás, előítéletes 
véleményeket formál a látszólag improduktív, fizikai munkát nem igénylő, látszólag rengeteg 
szabadidővel  járó  tevékenységgel  szemben  („nekem  mindössze  két  hét  szabadságom  van  a 
gyárban,  a  tanárnak  meg  ott  az  őszi,  téli,  tavaszi  szünet  meg  a  nyári  három  hónap”).  A 
pedagógusok önérvényesítő képességének alacsony szintje miatt ezek a nézetek rendszeresen 
felbukkannak, sőt publicitást is nyernek a bulvársajtóban. 
 
Gyakran hallani az a rendkívül ostoba mondást, miszerint aki tudja, csinálja, aki nem tudja, 
tanítja. A társadalom egy része az ilyen megítélések alapján által saját frusztrációjának okozóját 
látja  a  tanárban.  Ezt  a  megítélést  a  szaksajtó  is  támogatta  korábban,  a  kontraszelekcióval 
kapcsolatban – pl. Ferge Zsuzsa 1976. Idősebb kollégákkal beszélgetve gyakran hallani, hogy 
„régen  megsüvegelték  a  tanárt”.  A  megítélésbeli  probléma  tehát  körülbelül  a  70-es  évektől 
kezdődhetett. 
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Túlterhelés 
 
Aaz állandó túlterhelés is az egyik legfontosabb oka a kiégésnek. A társadalmi megítélés itt is 
tetten  érhető,  ugyanis  a  heti  40  órában  dolgozók  nehezen  értik  meg  azt,  hogy  a  pedagógus 
munkaideje  32  óra,  amiből  átlagosan  24  órát  tölt  tanítással.  Ez  látszólag  mintegy  a  fele  a 
szokásos munkaidőnek. Természetesen ez a megítélés is hibás, a pedagógus tényleges 
munkaideje  –  beszámítva  az  adminisztrációval,  dolgozatjavítással,  órára  való  készüléssel, 
korrepetálással, nevelési és nevelési munkával kapcsolatos teendőket – eléri, sőt meghaladja a 
40  órát.  Az  általános  tanárhiány  miatt  ezen  felül  a  tanárok  további,  eseti  helyettesítésre  és 
rendkívüli munkavégzésre kapnak megbízatást. 
 
Fontos szempont, hogy a tanári munka eleve komoly pszichés megterhelést jelent – a tanártól 
elvárják,  hogy  külsejében,  viselkedésében  példát  mutasson,  szakmailag  korrekt  legyen  –, 
miután a tanítási óra egyetlen pillanatnyi lazítást sem tesz lehetővé. 
A terhelést fokozza az a tény is, hogy a tanártól elvárható egyfajta monotóniatűrés  – hiszen 
gyakorlatilag  évről-évre,  akár  naponta  többször  is  ugyanazt  az  anyagot  kell  megtanítania  -, 
ezzel együtt legyen kreatív, keltse fel a tanulók érdeklődését. E két szempont ritkán 
egyeztethető össze. 
 
A  diákok,  tanulók,  hallgatók  is  állandó  stresszforrást  jelentenek,  így  a  túlterhelést  fokozó 
tényezővé válhatnak. A tanárnak szembesülnie kell a jelenkort jellemző általános 
értékválsággal, a szabály- és mintakövetés igen alacsony szintjével, a szociális problémákkal 
stb. A diák, saját valós érdekeit sokszor nem ismeri fel, ellenáll a nevelési-oktatási 
tevékenységnek,  esetenként  ellenséget  lát  a  tanárban.  Ezt  a  rossz  gyakorlatot  a  fentiekkel 
összefüggésben sok esetben a szülői háttér is erősíti. 
 
 
Anyagi problémák 
 
Az előbbiek elsősorban a pszichés-emocionális alapját adják a hazai pedagógustársadalomban 
tapasztalható  kiégési  problémáknak,  az  anyagi  megbecsülés  hiánya  pedig  a  kiégés  szinte 
egyetlen ellenszerét, a pihenést, szórakozást, művelődést, kikapcsolódást, egyszóval a 
szükséges  feltöltődést  veszélyezteti.  A  tanárok  többségének  ahhoz,  hogy  a  legszükségesebb 
kiadásait fedezze, további jövedelemforrások után kell néznie. Megtakarítani alig tud, biztos 
pénzügyi  bázis  hiányában  pedig  éppen  azokon  a  kiadásokon  kénytelenek  takarékoskodni, 
amelyek a feltöltődést segítenék – nyaralás, színház, családi ünnepek stb. 
 
Összefoglalásképpen, saját megítélésem szerint a hazai pedagógus kiégés fő oka a következő: 
Fokozott elvárások, fokozott pszichés megterhelés, amely alacsony megbecsüléssel, meg nem 
értéssel párosodik, gyakran ellenálló, ellenséges közegben 
 
 
Megoldási lehetőségek 
 
A megoldási lehetőségek a kiégés okainak, illetve a kiégés tüneteinek csökkentésére 
irányulhatnak.  
 
Megelőzés: a kiváltó okok mérsékelése 
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A társadalmi megítélés igen nehezen változtatható tényező. Megoldást jelenthet a pedagógusok 
munkájának teljesebb körű megismertetése, amit a szülők oktató-nevelő munkába való nagyobb 
arányú  bevonásával  lehetne elérni.  A  sajtó,  a  média  pozitív  hozzáállása  is  fontos  a  negatív 
megítélés megváltoztatásában. 
 
Az  anyagi  megbecsülés  (ld.  fentebb)  rendszeresen  napirendre  kerül:  pedagógus-minősítési 
rendszer,  életpályamodell  stb.  Az  eredmény  viszont  továbbra  is  az,  hogy  a  tanárok  fizetési 
színvonala jóval alatta marad a hasonló pszichés igénybevételt jelentő foglalkozásokhoz képest.  
Amíg a bérszínvonal nem teszi lehetővé a pedagógusok számára a rendszeres stressz mellett a 
rendszeres feltöltődést is, addig a kiégés mindig jelen lesz. 
Problémás a differenciálás hiánya is. A kiégés elleni küzdelem elsősorban nem a jogalkotók 
asztalán,  hanem  az  iskolákban  dől  el  –  tehát  ameddig  az  igazgatónak/munkáltatónak  nem 
biztosít megfelelő lehetőséget a törvény a minőségi munka szerinti differenciálásra, addig a 
tanár nem lesz anyagilag motiválva. 
 
Munkakörülmények:  A  kiégés  megelőzésére  munkaszervezési  lehetőségek  is  vannak,  ha  az 
iskola képes megoldani a rugalmas munkavégzést, a tanárok szabadidejének relatív 
megnövelését.  
 
Elismerés: a rendszeres vezetői figyelem, a kiemelt, minőségi munkáért járó dicséret az egyik 
olyan ellenszere a kiégésnek, amely nem kerül pénzbe. Sajnos, ennek ellenére, a vezetők ritkán 
élnek ezzel az eszközzel. 
 
Továbbképzések: A fásultságot, monotóniát hatékonyan lehet orvosolni érdekes és szakmailag 
hasznos továbbképzésekkel. A kollégák rendszerint szívesen fogadják, ha a napi rutinból ki 
tudnak emelkedni. 
 
 
A kiégési folyamat megszakítása 
 
A már kialakult tünetegyüttes az idő haladtával csak fokozódni fog, tehát ebben a stádiumban 
a folyamat megszakítása a cél. 
Problémát jelent, hogy a kiégés egy bizonyos ponton túl önerősító folyamattá válik, egyfajta 
circulus vitiosus alakul ki, a stressz önmaga válik stresszfaktorrá: Minél fásultabb, kiégettebb a 
tanár,  a  környezetétől  annál  több  negatív  visszajelzést  kap.  Minél  kevésbé  talál  örömet  a 
munkájában, a munkája annál kevesebb örömet nyújt. 
Sok  esetben  már  az  azonnali  pályaelhagyás  sem  segít,  mert  a  pszichoszomatikus  tünetek 
állandósulnak, a kiégett tanár esetleg már egy sor krónikus betegséget is beszerzett. 
 
A pedagógusok saját lehetőségei a kiégés tüneteinek csökkentésére: 

• relaxáló tevékenységek 
• új hobbi vagy hasonló szabadidős tevékenység 
• új dolgok felfedezése, megtanulása, pl. nyelvtanulás 
• időtervezés és prioritások felállítása 
• diéta és testgyakorlás véghezvitele 
• problémák megbeszélése szakemberekkel 
• több rövidebb, egynapos szabadság 
• a hosszabb szabadság alatt intenzív környezetváltozás 

 
Az iskola részéről a következő stratégiák lehetségesek: 
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• időt adni a pedagógusoknak együttműködésre és beszélgetésre 
• szóbeli dicséret, megerősítés, a munka elismerésének nyújtása 
• több támogatás nyújtása 
• szakértők, támogatószemélyzet, esetleg vallási segítség nyújtása 
• több, választási lehetőséget biztosító továbbképzési alkalom  
• a viselkedésükben eltérő és hátráltatott tanulók kezelési módja 
• jobb kommunikáció 

 
A kiégés kezelési lehetőségei : 

• Fontos,  hogy  testi  panaszaink  jelentkezése  esetén  csökkentsük  az  igénybevételt, 
amit lehet, 

• Néhány órás könnyű sport, vagy hosszabb alvás, 
• Kerüljük a magányos tevékenységet, keressük barátaink és szeretteink társaságát, 
• Változtassuk  meg  környezetünket,  a  szociális  és  tárgyi  környezetünket  is,  ha 

szükséges, hagyjuk ott a jelenlegit 
• Csökkentsük  az  élettempónkat,  különösen  ott,  ahol  nagy  nyomásnak  vagyunk 

kitéve, 
• Keressünk magunknak olyan tevékenységet, amivel kedvezünk önmagunknak, 
• Tanuljunk meg nemet mondani, 
• Tanuljunk meg visszautasítani és felelősséget áthárítani, 
• Rendezzük át az értékeinket, mi a fontos – mi nem, vagy kevésbé fontos, 
• Szabályozzuk önmagunkat, bizonyosodjunk meg, hogy mit akarunk, vagy mire van 

szükségünk, egyensúlyozzuk a munkánkat szeretettel/szerelemmel, szórakozással és 
lazítással, 

• Gondoskodjunk testi szükségleteinkről; evés, alvás, szexualitás, 
• Csökkentsük aggodalmainkat és szorongásunkat,  
• Tartsuk  meg  a  humorérzékünket,  az  emberek  nem  szenvednek  burnout-tól,  ha 

vidámak. 
 
 

Kommunikáció 
 
 
Mint az az önéletrajzomból is kitűnik, az utóbbi évtizedekben elsősorban a kommunikációs 
folyamatokat kutattam, oktatói gyakorlatomban is a kommunikáció állt az első helyen. 
 
Iskolavezetőként is a kommunikációt tartom az egyik legfontosabb területének mind az iskola 
életében, mind a külvilággal való kapcsolattartás tekintetében. 
 
 
Az intézmény kapcsolatrendszere  
  
Az iskola irányításának szervezeti struktúrája kialakult, jól működő. Az tagintézményvezető 
munkáját, döntéseinek előkészítését, végrehajtását az igazgatóhelyettesek és a 
gyakorlatioktatás-vezető segítik. Erősíteni kívánom a feladatok megfelelő személyekhez való 
leosztását.  Nagyobb  önállóságot  kívánok  adni  az  igazgatóhelyetteseknek  egy-egy  területen. 
Nagyobb  hangsúlyt  kell  helyezni  az  ellenőrzésre,  elsősorban  vezetői,  de  a  középvezetők 
szintjén is.   
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Az iskolavezetés munkáját a munkaközöség-vezetőkkel kibővített igazgatótanács segíti. Ezt a 
struktúrát jónak tartom, továbbra is számítok a munkaközösség-vezetők felelősségteljes 
munkájára.  
 
Szükségesnek tartom az ellenőrzés rendjének fokozott betartását. Az éves ellenőrzési ütemterv 
értékelésénél  a  munkaközösség-vezető,  a  gyakorlatioktatás-vezető,  az  igazgatóhelyettesek 
ellenőrzési tapasztalatai is döntőek. A nevelő-oktató munka értékelésénél, új célok kitűzésénél 
elengedhetetlen az ellenőrzés tapasztalatainak összegzése.  
 
A munkaközösségek szerepének növekednie kell, felelősségük a szakmai munka minőségének 
növelésében, az új kollégák beilleszkedési folyamatának elősegítésében, az egységes nevelési 
elvek gyakorlati megvalósításában van. A munkaközösségek közötti párbeszéd kialakításra is 
törekedni kell. Az egyenlő terhelés megvalósításában, az iskolai feladatmegosztásban is jobban 
kell számítani a munkaközösségekre.  
 
Az  intézmény  belső  kommunikációjának  minden  eszközét  ki  kell  használni,  különösen  az 
elektronikus lehetőségeket. Az információ-áramlás az iskolában jelenleg a köcvetkező 
csatornákon zajlik:   

• web - és facebook, ill. más internetes felület, melyet iskolánk rendszergazdája és 
megbízott munkatársa folyamatosan aktualizál;   

• a mindennapi információáramlást elektronikusan, az e-napló, e-mail-ek 
segítségével, valamint telefonon oldják meg;   

• hagyományos úton személyes kapcsolattartással;   
 
Fontosnak tartom a személyes kapcsolattartás megtartását és erősítését.   
  
 
A szülőkkel való kapcsolat  
 
Meg kell valósítani a nyitott intézmény elvét, be kell vonni az iskola életébe a szülői házat, mert 
csak  velük  lehet  a  nevelés  folyamatát  megvalósítani.  Minden  olyan  formát  továbbra  is 
alkalmazni  kell,  amely  elősegíti  a  tanár –  szülő  találkozást.  Át  kell  gondolni  azokat  a 
mozzanatokat  a  pedagógia  program  megvalósításában,  amelyekbe  akár  döntési  helyzettel  is 
bevonható a szülői közösség. Lehetnek ezek a tanórán kívüli nevelés eszközei, kirándulások 
vagy  az  egészségnevelés  területei.  Ha  a  szülőket  megnyerjük,  sokkal  könnyebb  céljainkat 
megvalósítani.   
  
 
Kapcsolat a diákokkal 
 
A diákönkormányzat képviselőit továbbra is be kell vonni az olyan iskolai döntésekbe, amelyek 
közvetlenül  érintik  a  tanulókat.  Meg  kell  hallgatni  javaslataikat,  lehetőséget  kell  adnunk  a 
szabadidős programok, iskolai rendezvények szervezésére, hogy sajátjuknak érezzék az 
intézményt. A  tanulók  hagyományos  diákszerepen  túlmutató  bevonása  az  iskolai  életbe 
feltételezi a tanár-diák viszony új típusú kialakulását, amely segítheti alapdokumentumainkban 
megfogalmazott nevelési céljainkat, hiszen partnerként talán könnyebben elfogadják azt.  
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Kapcsolat a gazdasági szereplőkkel 
 
A gazdálkodó egységekkel, vállalkozókkal való kapcsolat erősítése fontos célom. A centrum 
vezetői már ebben a tanévben is segítették az erre irányuló iskolai törekvéseket.  
Nem  csak  a  tanulók  szakmai  képzésébe,  de  az  iskolai  nevelő-oktató  munkába,  az  iskolai 
eseményekbe is be kívánom vonni ezeket a vállalkozókat, cégeket.   
 
 
A szervezeti kultúra szimbólumai 
 
A magyar oktatási gyakorlat a szervezeti kulturális szimbólumokra hagyományosan igen kevés 
gondot fordít, pedig valamennyi szociálpszichológiai kutatás alátámasztja ezek fontosságát.  Az 
érdeklődő,  a  leendő  diák  és  a  szülők  először  e  szimbólumokkal  találkoznak  –  és  ha  ezek 
igénytelenek,  akkor  rossszabbul  ítélik  meg  az  iskolát.  Az  iskola  szimbólumai  mindenkppen 
fejlesztésre várnak. A mesterséges szimbólumoknak ugyanis az a céljuk, hogy közvetítsenek, 
kifejezzenek  az  intézményről  egy  képet,  hogy  bennünket  mindig  e  szimbólumrendszeresen 
keresztül lássanak, azonosítsanak. 
 
 
Honlap-fejlesztés 
 
A fejlesztés kiemelt céljai: 
• Formai megújulás (modernebb, fiatalos design) 
• Marketing erősítése (szakképesítések bemutatása, rendezvények) 
• Pályaorientációs elemek erősítése (teszt, szakmakereső) 
• Tartalom frissítése, „okosítása” 
• Tehetséggondozás támogatása 
• Naprakész hírek megjelenítése automatikusan 
• Akadálymentesítés (gyengén látóknak) 
 
 
Logó 
 
A jelenleg használt logó nehezen azonosítható, grafikai és heraldikai szempontból is aggályos. 
Feladat az iskola történeti és heraldikai hagyományainak megfelelő, elegáns és értéket közvetítő 
logójának megtervezése. 
 
A  jó  logó  alapján  készülhetnek  el  az  iskola  további  arculati  elemei:  a  névjegyek,  fejléces 
levélpapírok, meghívók és egyéb kiadványok, pólók, kiegészítők stb. 
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 Vezetői módszerek  
 
 
Manager és/vagy leader 
 
A hagyományos vezetési módszereken túl saját munkámban kétféle vezetői stílus alkalmazását 
tartom szükségesnek: ezek a mendzsment és a leadership. 
A  menedzser  sikerességét  a  belső  hatékonyság,  a  szabályozott  működés,  az  erőforrások 
optimális  elosztása  adja.  A  leader  ezzel  szemben  a  külső  változásokra  ad  adekvát  választ, 
felismeri a környezet kihívásait és képes az intézményt megújítani. 
A menedzser kulcsszava az efficiency, a leaderé az effectiveness (a magyar fordítás itt nem adja 
vissza pontosan azt, amit a két szó takar). 
 
Meggyőződésem, hogy a menedzser és a leader szerepét nem egymással szembeállítva, hanem 
egymást  kiegészítő  módon  kell  alkalmazni.  Eszerint  az,  hogy  egy  intézménynek  milyen 
vezetőre van szüksége, elsősorban attól függ, hogy a környezet, ahol kifejti a tevékenységet, 
mennyire stabil, és mennyire változik. 
 
A leader szerepkör viszonylagos korszerűsége többek közt abban rejlik, hogy jelenleg szinte 
bármilyen intézmény folyamatosan változásokkal kénytelen szembesülni – és ez alól az oktatás 
éppen nem kivétel. Vagyis, ha az oktatás jogi-tanügyigazgatási-társadalmi stb. keretei 
viszonylag állandóak, akkor a menedzser-típusú, ha pedig állandóan változnak, akkor a leader 
típusú  igazgatás  lehet  a  megfelelőbb.  Több,  mint  harminc  éves  szakmai  munkám  –  talán 
mondhatom így – sikeressége nagyrészt azon alapszik, hogy e kétféle tevékenységet mindig 
igyekeztem összhangba hozni. 
 
A kétféle vezetői szerepkör különbségeit az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
 Manager szerepkör Leader szerepkör 
Célkitűzés 
 

Tervezés, költségvetési keretek 
allokálása 

Jövőkép, változási stratégiák 
 

Feltételbiztosítás Szervezés, formális rendszerek 
kialakítása, emberierőforrás-
menedzsment 

Maga mellé állít, kommunikál, 
meggyőz, elfogadtat 

Végrehajtás Problémamegoldás, kontroll Motivál, inspirál 
Sikerkritérium Belső hatékonyság, a komplex 

szervezet zökkenőmentes 
működési rendszere 

Külső hatékonyság, a környezet 
kihívásainak megfelelő sikeres 
szervezeti változás 

 
A valóság persze ennél nyilvánvalóan árnyaltabb, hiszen nem lehet hosszú távon sikeres az a 
menedzser, aki nem veszi figyelmbe a menedzseltek igényeit – és éppígy nem lehet sikeres az 
a leader sem, aki nem tartja szem előtt a gazdaság, a piac követelményeit. 
 
Éppen  emiatt  nem  lehet  a  kétféle  vezetői  attitűdöt  a  klasszikus,  Kurt  Lewin-féle  vezetési 
stílusokkal (tekintélyelvű, demokratikus, laissez-faire) átfedésbe hozni. 
A Lewin-féle felosztásból nyilvánvalóan a demokratikus vezetési stílus számomra a 
legszimpatikusabb, azonban a gyakorlatból tudom, hogy például kritikus helyzetekben, 
válságszituációkban az autokratikus módszerekhez is nyúlni kell.  
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A vezetettekhez való viszony 
 
Vezetői munkámban igyekszem a szakirodalmi ajánlásokra is támaszkodni, így a 
„karizmatrikus vezető” fogalmát megvalósítani. 
 
A karizmatikus vezetés (a transzcendentális, tradicionális, és racionális vezetőkkel szemben) 
definícióját először Max Weber  adta meg. Szerinte a karizmatikus vezető olyan személy, aki 
kivételes karakterű személyiség és heroikus megnyilvánulásaival normatív mintaként szolgál 
az őket követőknek.  
 
Mindezt  természetesen  nem  vonatkoztatom  magamra,  hiszen  nem  tartom  magam  kivételes 
személyiségnek. 
 
A Max Weber értelmezése az ezredfordulóra jelentős értelmezésbeli hangsúlyeltolódáson ment 
keresztül. A hozzám közelebb álló, neo-karizmatikus felfogás szerint a követőt nem a vezető 
személye vonzza, hanem az, hogy milyen értékeket képvisel és az alapján mit tesz. Conger és 
Kanungo  a karizmatikus leadership-szakirodalom összefoglalása és saját kutatási eredményeik 
alapján a következő magatartásformák alapján tekintenek valakit karizmatikus vezetőnek: 
 
A szervezeti tagok szükségletei iránti fogékonyság 

• Kölcsönös kapcsolatok és megbecsülés kialakítása révén befolyásol másokat: 
• Fogékonyságot mutat a szervezet többi tagjának szükségletei és érzései iránt 
• Egyértelműen kifejezésre juttatja a szervezet többi tagjának szükségletei és érzései 

iránti személyes törődését, érdeklődését 
Személyes kockázat 

• A szervezet érdekében nagy személyes kockázatot vállal 
• A szervezet sikere érdekében magas személyes költségeket is magára vállal 
• A szervezeti célok elérésére törekedve olyan tevékenységekbe is belevág, amelyek 

számára személyes kockázatot jelentenek 
Rendhagyó viselkedés 

• A szervezeti célok elérése érdekében nyitott a rendhagyó magatartásformákra 
• A szervezeti célok elérése érdekében kész nem szokásos eszközökhöz nyúlni 
• Igen különös viselkedésre is hajlandó, ami meglephet más szervezeti tagokat 

 
A fentieket alkalmazom és vezetői munkámban iránytűnek tekintem.  
 
Vezetői munkámban elsősorban a rámbízott emberi erőforrás olyan tulajdonságaiból indulok 
ki,  amelyeket  a  hagyományos vezetők  rendszerint  nem,  vagy  alig vesznek  figyelembe: 
ösztönök, érzelmek, motivációk, szociális meghatározottság, pszichés beállítódás, magasabb 
rendű  igények  –  a  hagyományos  igazgató  ebből  a  nézőpontból  sokkal  inkább  egyfajta 
bábjátékosnak, sakkozónak tűnik, aki a siker érdekében mozgatja a figurákat a táblán.  A leader, 
a  vezetettekkel  kapcsolatos  Maslow-féle  szükségleti  piramis  egészét  igyekszik  átlátni,  és  a 
befolyásolást ennek megfelelően szervezni. 
 
 
Menedzselési feladatok 
 
Egy iskola vezetőjének, megítélésem szerint – az alapfeladaton túl  - három terület 
menedzselését kell elvégeznie: 



40 
 

 
• Emberek – ez esetben beszélhetünk pl. emberierőforrás-menedzsmentről (HR). A 

emberek menedzselési tevékenysége felöleli a régebbi elnevezéssel „személyzetis”-
nek  hívott  munkakört,  a  toborzás-kiválasztás  feladatait,  a  konfliktuskezelést  és 
mediációt, valamint a tényleges munkavégzés irányítási funkcióját is. 

• Eszközök, intézmények. Szűkebb értelemben ma már szinte bármit lehet 
„menedzselni”: hálózati rendszereket és egyéb számítógépes eszközöket, befektetési 
alapokat  és  részvényeket,  termékeket  és  szolgáltatásokat.  A  menedzser-igazgató 
(többek  között)  magát  az  iskolát  menedzseli,  a  menedzser-politikus  a  pártját, 
kormányra kerülése esetén egy egész tárcát, vagy az országot. 

• Folyamat-menedzsment. Ez a menedzselési tevékenységeken belül a legmagasabb 
absztrakciós szint. A PR/HR szakma szakirodalma számos folyamat-menedzselési 
feladatot említ: projektmenedzsment, issue-management, válságmenedzsment, 
benchmarking management, minőségmenedzsment és a legújabb: a káosz-
menedzsment.  

 
Ez  utóbbi,  a  káosz-menedzsment  az  egyik  legérdekesebb  tevékenység.  A  káosz-menedzser 
feladata,  hogy  egy  intézményen  belül  hatékonyan  lerombolja a  megkövesedett  struktúrákat, 
egyfajat  káoszt  teremtve. A  káoszból  pedig  újabb,  alkalmazkodóképesebb  struktúra  tud 
születni, mintha a régi toldozásával-foltozásával menne el az idő. Meglátásom szerint mindez, 
bár roppant érdekesen hangzik, és nyilvánvalóan sok esetben könnyebb „nulláról” felépíteni 
egy struktúrát, az iskolai rendszerben aligha valósítható meg: az iskolában egyrészt a tévedés 
luxusát nem engedhetjük meg magunknak, másrészt a káosz időszakában is biztosítani kellene 
az alapfeladatot (az oktatás-nevelést), ami kaotikus körülmények között nem lehetséges.  Az 
iskola viszonylagosan lassabb alkalmazkodóképessége, struktúráinak merevsége nagyrészt erre 
vezethető vissza. 
 
Az iskola igazgatója, ha ki szeretné érdemelni a menedzser-igazgató megnevezést, mindhárom 
szakmenedzselési területen jártasnak kell(ene) lennie. Amikor új tanárt vesz fel és bevezeti az 
iskola  közegébe,  humánerőforrás-menedzsmentet  végez. Ha  komoly  probléma  támad az 
iskolában, válságot, ha igyekszik elcsítítani a feszültségen a nevelőtestületen belül, konfliktust 
menedzsel.  Iskoláját  menedzseli,  mikor  személyes  kapcsolatait  felhasználva,  igyekszik  jobb 
pozíciókat kiharcolni az intézménynek.  
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Nyilatkozat  
 
 
 
Alulírott T Várkonyi Attila nyilatkozom a következőkről: 
 
Hozzájárulok a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik 
személlyel közlés). 
 
Hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz. 
 
 
 
Ecser, 2019. március 25. 
 
 
 
 
       T. Várkonyi Attila  
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