




































































































































































































































































Munkalap1

Oldal 1

1. melléklet a …/2022. (XI. 18.) KGY határozathoz

  FELHÍVÁS KÓDSZÁMA BÉKÉS MEGYEI MÓDOSÍTÁS RÉSZLETEI INDOKLÁS

1 TOP_Plusz-1.1.1-21

2 PR.MAX.NÖV. K (Gyom)

3 PR.MAX.NÖV. K (Szh) megnövekedett költségek

5 T túligénylés

7 IH

2 TOP_Plusz-1.1.2-21 2 BENY.HI 220815 K (Közút)

3 TOP_Plusz-1.1.3-21
1 TKKR PONTOZÁS T adminisztratív hiba

5 BENY.HI:220601 IH

4 TOP_Plusz-1.2.1-21

0
BENY.HI

IH

1 PR.MAX.NÖV. K (Mkh)

2 TKKR PONTOZÁS T adminisztratív hiba

6 PR.MAX.NÖV. K (Oh)

5 TOP_Plusz-1.2.2-21

2 BENY.HI:220601 IH

3 K(Batt,Békés)

4 K (Mkh) tervezés késedelme

6 TOP_Plusz-1.2.3-21
3 PR.MAX.NÖV. K (Békés)

8 BENY.HI:220601 IH

7 TOP_Plusz-1.3.1-21 0 BENY.HI T

8 0 BENY.HI IH

9

0 BENY.HI T

6 SZAKASZ ZÁRÁS T

11 TOP_Plusz-3.1.1-21
0 PR.MAX.NÖV. IH adminisztratív hiba

0 BENY.HI IH

12 TOP_Plusz-3.1.2-21

2 K(Batt,Békés)

3 K (Mkh)

4 PR.MAX. KORR. T adminisztratív hiba

13 TOP_Plusz-3.3.1-21

0 BENY.HI IH

2 PR.MAX.NÖV. K (Szar) költségvetés pontosítása

5 SZAKASZ ZÁRÁS T túligénylés

3 IH

MÓDOSÍTÁS 
SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS 
LÉNYEGE

KEZDEMÉNYEZŐ: 
IRÁNYÍTÓ 

HATÓSÁG/TERÜLETI 
SZEREPLŐ/KEDVEZM

ÉNYEZETT

Békés megye területspecifikus mellékletében változik a projekt elszámolható maximum
összköltsége 200 m Ft-ról 233 m Ft-ra a Gyomaendrődi járás célterület esetében, ill. 

ezzel összhangban az
igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege. optimális forráskihasználás

Békés megye területspecifikus mellékletében változik a projekt elszámolható maximum 
összköltsége 130 m Ft-ról 141 m Ft-ra a Szeghalmi járás célterület

esetében, ill. ezzel összhangban az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
maximum összege, valamint az 1. benyújtási

szakasz határideje.

SZAKASZ ZÁRÁS, ÚJ 
SZAKASZ

Békés megye területspecifikus mellékletében a 2. benyújtási szakasz határideje
2022.08.25-ről 2022.08.04-re változik.

SZAKASZHOSSZABBÍ
TÁS

Békés megye területspecifikus mellékletében a 3. benyújtási szakasz záródátuma 2022. 
november 04-ről  2022. november 30-ra változik.  

Békés megye területspecifikus mellékletének 1.3. pontjában módosult a második 
benyújtási szakasz záró dátuma 2022.06.15-ről 2022.08.15-re, valamint a fejlécben 

feltüntetésre került az adott megyei EPTK felület azonosító száma. tervezési folyamat 
összetettsége 

A módosítás Békés megye területspecifikus mellékleteit érinti, amelyekben 
adminisztratív hibák kerültek

javításra:a 8.2 pontjában a 1.3. értékelési szempontnál az adható pontszám javításra
került.

Békés megye TSM-jének 1.3 pontjában a benyújtási határidő 2022.05.10-ről 2022.06.01-
re módosult IH kezdeményezésre.

A Békés megye területspecifikus melléklet 1.3. pontjában az 1.benyújtási szakasz 
2021.12.06.-2021.01.20-ról: 2021.12.01. 00:00-tól 2022.01.14.-re módosult az IH 

egyoldalú módosítása során

Békés megye területspecifikus mellékletének (TSM) 3.2 pontjában módosult a projekt 
Európai Unióval elszámolható összköltségének maximum értéke 350 m Ft-ról 500 m Ft-

ra a Mezőkovácsházi járás fejlesztési célterület esetében. A TSM 3.3. pontjában 
módosult az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege a 

Mezőkovácsházi járás fejlesztési célterület esetében.

megnövekedett forrásigény 
(konzorcium)

A Békés megye területspecifikus mellékletének 8.2 pontjában a 2.5 és a 4.1 értékelési 
szempont azonos, ezért a 2.5

pontból törlésre kerül és így 3 ponttal csökken az összpontszám.

A Békés megyei területspecifikus melléklet 3.2 és 3.3 pontjaiban módosult az „Orosházi 
járás

fejlesztési célterület” esetében elszámolható összköltség és az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás maximum összege 550m Ft-ról 754 m Ft-ra. A

területspecifikus melléklet kiegészült az EPTK felület azonosító számmal.

megnövekedett forrásigény 
(konzorcium)

A Békés megyei TSM esetében az 1.3 pontban szereplő 1. benyújtási szakasz záró 
dátuma 2022.04.29-ről 2022.06.01-re módosult  IH kezdeményezésre.

ÚJ SZAKASZ, 
PR.MIN.CSÖKK.

A Békés megyei TSM esetében
az 1.3 pont kiegészült egy 2. benyújtási szakasszal Békési és Mezőkovácsházi járások 

esetében: 2022.
szeptember 19. 00:00-tól 2022. november 4. 23:59-ig;

a 3.3 pontban a Békési járás számára elkülönített indikatív keretösszeg esetében a 
minimum támogatás

150mFt-ról 40 millió Ft-ra csökkent.

tervezés késedelme, 
optimális forráskihasználás

SZAKASZHOSSZABBÍ
TÁS

A Békés megyei TSM esetében az 1.3 pontban szereplő 2. benyújtási szakasz záró 
dátuma 2022.11.04-ről 2023.02.28-re módosult kedvezményezetti kérelemre.

Módosult Békés megye területspecifikus mellékletének 3.2. és 3.3. pontjában a Békés 
járás c. fejlesztési célterület esetében aprojekt elszámolható összköltsége és az 

igényelhető támogatási összeg maximuma 950 millió Ft-ról 1 111,139 millió Ft-ra.
optimális forráskihasználás 
(keretösszeghez igazítás)

A Békés megyei TSM esetében az 1.3 pontban szereplő 1. benyújtási szakasz záró 
dátuma 2022.11.04-ről 2022.06.01.-ra módosult  IH kezdeményezésre. 

A Békés megyei  területspecifikus melléklet 1.3. pontjában az 1.benyújtási szakasz 
2021.12.06-2022.02.28-ról 2021.12.01- 2022.08.31-re módosult a PEA felhívással 

összhangban a területi szereplő javaslata alapján és a 2.benyújtási szakasz törlésre 
került annak érdekében, hogy a fenntartható célterülethez tartozó települések 

projektjeinek megvalósítása megkezdődhessen 2022.évben. 

fenntartható célterülethez 
tartozó települések 

projektjeinek 
megvalósíthatósága

TOP_Plusz-2.1.1-21 
kiemelt

A Békés megyei  területspecifikus melléklet 1.3. pontjában az 1.benyújtási szakasz 
2021.12.06-2022.01.20-ról 2021.12.01- 2022.09.30-ra módosult az IH egyoldalú 

módosítása során.

TOP_Plusz-2.1.1-21 
standard

 A Békés megyei területspecifikus melléklet 1.3. pontjában az 1.benyújtási szakasz 
2021.12.06-2022.01.20-ról 2021.12.01- 2022.01.14-re módosult, a 2.benyújtási szakasz 
2022.05.05-2022.06.15-ről 2022.08.01-2022.09.20-ra módosult az ITP ütemezéséhez 

igazodva.
ITP ütemezéshez igazodás

Békés megye standard TSM esetén a 2. benyújtási szakasz esetén előírásra került,hogy 
az kizárólag a Gyomaendrődi, Mezőkovácsházi, Orosházi, Sarkadi, Szeghalmi 
járásoknak megnyitott. Továbbá a TSM 3.2-es pontja alatt a projekt Európai Unióval 
elszámolható összköltsége megbontásra került első és harmadik szakaszra, valamint 
második benyújtási szakaszra. A második benyújtási szakaszra vonatkozóan a projekt 
Európai Unióval elszámolható összköltsége Gyomaendrődi járás esetén 150 millió Ftról 
158 millió Ft-ra, Mezőkovácsházi járások esetén 200 millió Ft-ról 205 millió Ft-ra 
megemelésre került. Továbbá a TSM 3.3-as pontja alatt az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás összege megbontásra került első és harmadik szakaszra, valamint 
második benyújtási szakaszra. A második benyújtási szakaszra vonatkozóan
az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege Gyomaendrődi járás esetén 150 
millió Ft-ról 158 millió Ft-ra, Mezőkovácsházi járások esetén 200 millió Ft-ról 205 millió 
Ft-ra megemelésre került.

túligénylés, optimális 
keretfelhasználás

A Békés megyei területspecifikus mellékletben az "A Felhívás meghirdetésekor a 
támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg", a 3.2. pontjában a "projektek 

Európai Unióval elszámolható összköltsége", valamint a 3.3. pontjában az "igényelhető 
vissza nem térítendő támogatás maximum összege" 5 457,983 m Ft-ról 5 458 m Ft-ra 

módosult kerekítés miatt .

A területspecifikus melléklet 1.3. pontjában az 1.benyújtási szakasz kezdete 2021.12.06-
ról 2021.12.01-re módosult az IH egyoldalú módosítása során.

ÚJ SZAKASZ, 
PR.MIN.CSÖKK.

A Békés megyei TSM esetében az 1.3 pont kiegészült egy 3. benyújtási szakasszal 
Mezőkovácsházi járások esetében: 2022.

szeptember 19. 00:00-tól 2022. november 4. 23:59-ig.
tervezési folyamat 

összetettsége 

SZAKASZHOSSZABBÍ
TÁS

A Békés megyei TSM esetében az 1.3 pontban szereplő 2. benyújtási szakasz záró 
dátuma 2022.11.04-ről 2023.02.28-re módosult kedvezményezetti kérelemre. tervezési folyamat 

összetettsége 

A Békés megyei TSM esetében a területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) 
számára elkülönített forrás pontban az összegek pontosításra kerültek: e) Sarkadi járás 

számára elkülönített indikatív keretösszeg 386,077m Ft helyett 368, 077 m Ft .

A területspecifikus melléklet 1.3. pontjában az 1.benyújtási szakasz 2021.12.06- 
2022.01.20-ról 2021.12.01- 2022.01.14-re módosult az IH egyoldalú módosítása során.

Békés megye területspecifikus mellékletének 3.2. és 3.3. pontjában a Szarvasi járás 
fejlesztési célterület

esetében módosult a projekt maximum elszámolható összköltsége és az igényelhető 
támogatás maximum

összege 125 millió Ft-ról 200 millió Ft-ra.

Békés megye területspecifikus mellékletének 1.3. pontjában módosult a második 
benyújtási szakasz kezdő és záró dátuma(2022.08.01-2022.09.20-ről 2022.10.01-

2022.11.04-re), valamint a fejlécben feltüntetésre került az adott megyei EPTK felület 
azonosító száma.

SZAKASZHOSSZABBÍ
TÁS

Békés megye területspecifikus mellékletének 1.3. pontjában módosult a második 
benyújtási szakasz záró dátuma 2022.11.04.-ről 2022.11.30-ra.





 

 
 

 
 
 
Tárgy: Közgyűlés előterjesztés megküldése  
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Kérésére az alábbiakban megküldöm a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
tájékoztatóját a 2022. év védekezési tevékenységeiről és a hidrológiai 
események összefoglalóját. 

Egyúttal tájékoztatom T. Elnök urat, hogy a 15.-i bizottsági ülésen és a 18.-
i közgyűlési ülésen is személyesen veszek részt. 

 

Árvízvédekezési tevékenység 

2022. évben ezidáig árvízvédekezési tevékenységet az igazgatóságunk nem 
folytatott. 

Belvízvédekezési tevékenység: 

 

1. Belvízvédekezések: 

Igazgatóságunk működési területe 10 db belvízvédelmi szakaszra van 
felosztva, melyek vízgyűjtő területek alapján kerültek lehatárolásra. 
Védekezési fokozat akkor kerül elrendelésre, ha a védelmi szakasz csatornái 
gravitációsan már nem tudnak leürülni, a fölös vizeket szivattyúval kell a 
főcsatornákból a főbefogadókba átemelni. Belvízátemeléskor kétféle 
szivattyúzási mennyiséget regisztrálunk. A folyóba történő emelést 
(főbefogadóba történő szivattyúzás), valamint a közbenső átemeléseket 
(esésnövelő szivattyúzás). 
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2022 évben Igazgatóságunk 73 napot töltött készültségben a következők szerint: 

-12.04.sz. Holt-Sebes-Körösi belvízvédelmi szakaszon:  

1 napot I-fokban. 

-12.05.sz. Kettős-Körös jobbparti belvízvédelmi szakaszon:  

2 napot II-fokban. 

-12.08.sz. Élővízcsatorna belvízvédelmi szakaszon: 

28 napot I-fokban. 

-12.09.sz. Mezőberényi belvízvédelmi szakaszon: 

7 napot I-fokban. 

-12.10.sz. Dögös-Kákafoki belvízvédelmi szakaszon: 

47 napot I-fokban. 

2022 évben Igazgatóságunk által összesen átemelt vízmennyiség 3 237,12 ezer m3, 
melyből főbefogadóba 3 098,52 ezer m3 és esésnövelő szivattyúzással 138,60 ezer m3 
vizet emeltünk át. 

-12.04.sz. Holt-Sebes-Körösi belvízvédelmi szakaszban:  

 főbefogadóba: 129,60 ezer m3, főcsatornába: 0 m3 

-12.05.sz. Kettős-Körös jobbparti belvízvédelmi szakaszban:  

főbefogadóba: 194,40 ezer m3, főcsatornába: 0 m3 

-12.08.sz. Élővízcsatorna belvízvédelmi szakaszban: 

főbefogadóba: 2 041,20 ezer m3, főcsatornába: 138,60 ezer m3 

-12.09.sz. Mezőberényi belvízvédelmi szakaszban: 

főbefogadóba: 691,20 ezer m3, főcsatornába: 0 m3 

-12.10.sz. Dögös-Kákafoki belvízvédelmi szakaszban: 

főbefogadóba: 42,12 ezer m3, főcsatornába: 0 m3 

 

2. Elöntések: 

Az elöntések felmérése a gát- és csatornaőr hálózat segítségével történik.  

Működési területünkön az elmúlt évben mérhető elöntések nem alakultak ki. 
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3. Önkormányzat(ok) által elrendelt vízkárelhárítási fokozatok: 

2022. évben ezidáig az Igazgatóságunk területére eső települések közül egyetlen település 
sem rendelt el belvízvédelmi készültséget. 

A KÖVIZIG működési területét 66 település érinti közigazgatási területével. Ebből bel,- és 
külterülettel 44 db, kül,- és belterületének egy részével 6 db, külterületének egy részével 
11 db és teljes belterületével és részben külterülettel pedig 5 db település rendelkezik.  

Ezen települések belvízkárelhárítási tervei a nyilvántartásunk szerint az alábbiak szerint 
alakulnak: 

 elfogadott tervvel 32 db település rendelkezik. 
 átdolgozásra visszaküldött tervvel 16 db település (Békés, Békéscsaba, 
Békésszentandrás, Bélmegyer, Biharugra, Csárdaszállás, Ecsegfalva, Kertészsziget, 
Köröstarcsa, Körösújfalu, Kötegyán, Mezőberény, Mezőgyán, Sarkad, Újszalonta, Zsadány) 
rendelkezik. 
 sosem küldött tervet 18 település (Almáskamarás, Darvas, Elek, Eperjes, Gádoros, 
Kevermes, Körösszakál, Lőkösháza, Medgyesegyháza, Nagyszénás, Okány, Öcsöd, 
Orosháza, Pusztaottlaka, Szentes, Túrkeve, Újiráz, Zsáka). 

4. Elvégzett munkák belvízvédekezés és pályázat keretében: 

Belvízvédekezés terhére: 

A szivattyútelepek üzemeltetése és javítása, uszadék terelés, eltávolítás és elszállítás, 
területbejárás, vízkormányzási feladatok ellátása, lokális vízfolyásgátló akadályok 
eltávolítása, figyelőszolgálat ellátása, vízmérce olvasás képezte a védelmi feladatokat. 

A 2022. februárjában a Szarvas-Békésszentandrási holtág gravitációs zsilipe 
felhúzószerkezete meghibásodott. Tekintettel arra, hogy árvízbiztonság szempontjából a 
zsilip működőképessége elengedhetetlen, az OMIT védekezés terhére engedélyezte a 
javítást. 

 

Pályázati forrás felhasználásával: 

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság az Országos Vízügyi Főigazgatósággal 
konzorciumban elkezdte 2022-ben az „Ágazgati infrastruktúra fejlesztése” (KEHOP-1.4.0-
15-2022-00032) elnevezésű projekt keretein belül a Hosszúfok II. szivattyútelepen lévő, 
mobilszivattyúk tárolására szolgáló raktárépület átépítését. 

 

Öntözés-üzemelési (aszálykár-elhárítási) tevékenység: 
 
1. Öntözőrendszerek: 

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Békés megyét érintő területén az Igazgatóság 
kezelésében lévő öntözőrendszerekből 2022 évben - a vízjogi engedélyekkel rendelkező 
gazdálkodóknak - kiszolgáltatott öntözővíz mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza: 
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öntözőrendszer szántó (m3) rizs (m3) halastó (m3) 

Berettyó szórvány 583 905 - 1 250 924 
Biharugra 263 020 - 15 075 555 

Boldishát I. böge 71 210 - 11 280 

Dögös I. böge 379 014 - - 

Dögös II. böge 278 745 - - 

Élővízcsatorna 66 722 - 751 740 

Félhalmi 39 300 778 792 - 

Hármas-Körös szórvány 9 960 - - 

Horga 276 368 - 1531481 
Hortobágy-Berettyó 
szórvány 5000 - - 

Kettős-Körös szórvány 1 145 102 - 423 025 

Malomfok-Inánd 446 010 - - 

Sebes-Körös szórvány 1 342 500 - - 

NK-XIV. I. fürt 161 700 1 857 500  

NK-XIV. II. fürt 5 932 143 - - 

Szarvasi-holtág közvetlen 367 276 29 140 989 800 
Szarvas-Káka 19 952 144 - - 

Összesen: 33 656 291 9 718 939 21 171 405 
 
 
2. Egyéb vízszolgáltatók: 

 

A KÖVIZIG illetékességi területén Békés megyében 2 szolgáltató végez további öntözővíz 
szolgáltatási tevékenységet, amely szolgáltatók a 2022 évben az alábbi öntözővíz 
mennyiségeket szolgáltatták ki. 
 
 
 
Körös Vízgazdálkodási Társulat: 3 562 686 m3 szántóföldi 
 43 646 260 m3 rizs 
 484 160 m3 halastavi 
 
Fazekaszugi Vízhasznosítási Nonprofit Kft.: 1 221 303 m3 szántóföldi 
 3 115 014 m3 rizs 
 655 152 m3 halastavi 
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3. Vízhiány kezelő körzetek: 
 
A KÖVIZIG illetékességi területén öt vízhiány kezelő körzet lett lehatárolva: 

 12.01. Szarvasi 
 12.02. Élővízcsatorna 
 12.03. Szeghalmi 
 12.04. Kettős-Sebes Körös közi (dél) 
 12.05. Kettős-Sebes Körös közi (észak) 

 
2022. március 21-én a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/C. § (9) 
bekezdése alapján a belügyminiszter közzétette - a hidrometeorológiai viszonyokra 
hivatkozással - hogy kezdetét vette az úgynevezett tartósan vízhiányos időszak.  
 
Igazgatóságunk március 7-június 16. között I. és II. fokozatban folytatott vízhiány elleni 
védekezést, majd június 17-től szeptember 9-ig III. fokú készültség, szeptember 9-étől 
szeptember 19.-ig I. fokú készültség volt érvényben.  
 
Vízhiány elleni védekezés ideje alatt Igazgatóságunk illetékességi területén az alábbi 
rendkívüli beavatkozásra volt szükség: 
 
Azonnali uszadékeltávolítási, kotrási munkálatok 
A rendkívüli vízigények kielégítése érdekében szükségessé vált egyes csatornákon a 
vízfolyásgátló akadályainak eltávolítása: 
 

Vízhiánykezelő körzet Munka helyszíne (csatorna szelvényszám/település) 

12.05. Kettős-Sebes Körös közi (észak) Dióéri főcsatorna (0+000-8+000) 

12.03. Szeghalmi Csurgó-Alsóréhelyi csatorna 2400 fm 

12.01. Szarvasi K-1 ( 0+100 - 6+700), K-11 öntözőcsatornák 0+600 - 
4+750 

12.01. Szarvasi Horgai 1. sz. öntözőfőcsatorna (0+960 - 4+500), Horgai 
102. öntözőcsatorna (0+000 - 2+060) 

12.01. Szarvasi Szent-László (0+000-18+529), Szent-László összekötő 
csatorna (0+000-1+750) 

12.01. Szarvasi D-11-1 öntözőcsatorna (0+000-3+794 fm) és D-11 
(10+640-11+150 fm) 

12.04. Kettős-Sebes Körös közi (dél) Mérgesi tározó leürítőcsatorna 0+000-0+750 

 
Vízkormányzás biztosítása érdekében műtárgyjavítás 
 
A rendkívüli vízigények kielégítése érdekében szükségessé vált egyes csatornákon 
műtárgyak javítása: 



 

6 
 

 
Vízhiánykezelő 

körzet 
Munka helyszíne (csatorna 

szelvényszám/település) 
Munka megnevezése 

12.01. Szarvasi  Félhalmi 22. öntöző csat. 0+025  
tiltójavítás 

12.03. Szeghalmi Hortobágy- Berettyó főcsatorna 0+000  
Hármas zsilip elektr. 

szekrény javítása 

 
Fővízkivételi helyeken végzett javítási munkák 
 
A rendkívüli vízigények kielégítése érdekében szükségessé vált egyes fővízkivételi 
helyeken a javítási munkálatok elvégzése: 
 

Vízhiánykezelő 
körzet 

Munka helyszíne (csatorna 
szelvényszám/település) 

Munka megnevezése 

12.01. Szarvasi Horgai szivattyútelep Csappantyú és 
búvárszivattyú javítás 

12.01. Szarvasi Horgai szivattyútelep búvárszivattyú javítás 

12.01. Szarvasi Félhalmi szivornya 
Félhalmi szivornya 

légtelenítő szivatyújának 
javítása 

 
Egyéb, máshova nem sorolható munkák 
 
Félhalmi szivornya kapacitás csökkenésének elhárítása: 
A 12.01. számú Szarvasi vízhiány kezelő körzetben III. fokú vízhiány elleni védekezési 
készültség idején a Félhalmi szivornya kapacitása drasztikusan csökkent, mely 
veszélyeztette mind a rendkívüli vízszolgáltatást, mind a vízjogilag engedélyezett 
vízmennyiség kiszolgálását.  Igazgatóságunk búvár segítségével a szívóaknát kitakarította, 
mellyel a kapacitáscsökkenést elhárította. 
 
Árvízkapu betétpallós elzárása 
A Hortobágy-Berettyó mentén érintett három Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG, TIVIZIG, 
KÖVIZIG) közös egyetértéssel hozzájárult a vízfolyás vízkészletének növeléséhez. A három 
igazgatóság területén az összes vízhiány kezelő körzetben III. fokú vízhiány elleni 
védekezési készültség volt érvényben. A kialakult extrém időjárás és csapadékhiány a 
vízkészletek drasztikus csökkenését idézte elő, mely hatására a Tisza-Körös- 
Együttműködő Rendszeren (továbbiakban: TIKEVIR) keresztül is kevesebb víz került 
átadásra. A növekvő vízigények miatt indokolttá vált a Hortobágy-Berettyó vízkészletének 
nagyobb volumenű batározása. Az Árvízkapunál az ideiglenes elzárás betétgerendáinak 
behelyezésével kb. 50-60 cm-es vízszint növekedést értünk el, mely mintegy 8-10 millió 
m3 vízmennyiség tározását tett lehetővé. A beavatkozás után az árvízkapui Hármas-
zsilippel vált szabályozhatóvá a Hármas-Körösbe történő vízbevezetés. A Hármas-zsilip 
védelme érdekében az osztósziget elé uszadékterelő fal telepítése is szükséges volt, illetve 
az érintett folyószakaszon hajózási zárlat került kihirdetésre. 
A hidrometeorológiai helyzet javulásával a betétpallós elzárás elbontásra került. 
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Félhalmi, Danzugi provizóriumok telepítése: 
A 12.01. vízhiány védelmi körzetében a Hármas-Körös Békésszentandrási Duzzasztó felvízi 
bögjének vízszintje folyamatosan csökkent (2022.07.27 18:00: 474 cm 2022.07.29 06:00: 
468 cm). A folyó vízszintcsökkenése következtében a szivornyák kapacitás csökkenése, 
valamint teljes leállása következett be. Indokolttá vált a Félhalmi -, és a Danzugi szivornya 
provizóriummal történő helyettesítése. Igazgatóságunk a provizóriumok telepítésével az 
öntözővízigényeket maradéktalanul ki tudta szolgálni. 
 
 
Vízhozammérő munkacsoportok működése: 
2022. 07. 22 – 2022. 08. 31. napi rendszerességgel készítette el a KÖVIZIG aktuális 
vízforgalmi ábráját. A vízforgalmi ábrán feltüntetésre kerültek a KÖVIZIG területére 
beérkező vízhozamok, a TIKEVIR rendszeren keresztül érkező vízhozamok, illetve folyóink 
saját vízhozamai is, valamint az, hogy a KÖVIZIG öntözőrendszereiben miként lett az 
érkező vízhozam szétosztva.  
A TIKEVIR rendszer esetében ábrázolva lett, hogy mennyi az a vízhozam, amelyet a 
megállapodások alapján biztosítani lenne szükséges a különböző vízleadási 
nyomvonalakon, illetve mi az a tényleges vízhozam, ami rendelkezésre állt a védekezési 
időszakban. A Körösök esetében szinte napi rendszerességgel végeztünk 
vízhozamméréseket, így a vízforgalmi ábrán feltüntetett vízhozamadatok pontosak és 
aktuálisak voltak. 
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Vízminőségek ellenőrzése 
 
Igazgatóságunk 2022.07.23-08.23-ig folyamatosan, naponta ellenőrizte a vízminőséget az 
érintett öntözőrendszerekben.  A feldolgozott adatokat napi jelentésben küldtük meg az 
OMIT részére. A mért eredmények nem mutattak kiritikus vízminőség romlást egyik 
öntözőrendszerben sem. 
 
2022. március hónaptól heti gyakorisággal, körzetenként vízhiány jelentést készítünk, 
amelyet egy program automatikusan generál az aszálymonitoring állomásokon mért 
adatokból. A monitoring hálózatról, illetve a körzetekről bővebb információk az alábbi 
elérhetőségeken találhatóak: 
http://aszalymonitoring.vizugy.hu/ 
https://vizhiany.vizugy.hu/ 
 
 

Összefoglaló értékelésünk az éves hidrometeorológiai helyzetről: 

 
 Csapadék 
 
A 2022-es hidrológiai év rendkívüli aszályokkal sújtott év volt. Míg a szezon első felében 
még elfogadható mértékű volt a csapadékhiány, addig a második felében - főleg a 2022 
nyári történelmi méretű aszálynak köszönhetően - óriásit zuhant a halmozott összeg. Az 
éves csapadékmennyiség 376 mm volt, mely a sokévi 563,6 mm-hez képest jelentős, 
187,6 mm-es eltérés. A szezon során mindössze 4 hónap (2021. novembere és decembere, 
valamint 2022 áprilisa és szeptembere) lépte túl a hozzátartozó sokéves értékét, az összes 
többi hónap esetében nagyságrendekkel elmaradt a havi összeg az átlagtól. Ez főleg 2022 
júniusára igaz, amikor az eltérés mértéke 54,6 mm-es volt, amely lényegében egy átlagos 
havi mennyiségnek is megfeleltethető, de jelentős volt az ezt követő júliusi (41,5 mm-es), 
valamint októberi (41 mm-es) hiány is. Ha a halmozott összeg alakulását vizuálisan 
vizsgáljuk, látható, hogy szinte folyamatosan csökkenőben van. 
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A 2022-es hidrológiai év csapadékdiagramja a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén 

A területi eloszlást vizsgálva látható, hogy az éves csapadékmennyiség jóval kevesebb 
arányban hullott a terület nyugati, középső, illetve északi területein, a nagyobbik része az 
igazgatóság keleti és délkeleti régióiban esett. A legnagyobb éves mennyiséget 504,5 mm-
el Körösszakál állomáson észlelték, a legkevesebb mennyiséget viszont a nyugati 
területeken, egészen pontosan Békésszentandrási duzzasztó állomáson, ahol mindössze 
291,1 mm volt ez az érték. 
 
 
 Léghőmérséklet 
 
A 2022-es hidrológiai év összességében kiegyenlített léghőmérsékleti viszonyok között 
zajlott. A szezon gyakorlatilag egészében az átlaghoz képest nem túlságosan nagymértékű 
eltérések voltak tapasztalhatók, bár azért 2022 áprilisa meglehetősen hűvös volt a hónapra 
jellemző sokévi értékekhez képest. A kiegyenlítettség tökéletesen látszik az éves 
átlaghőmérsékleten, amely 11,9 oC volt, ez pedig megegyezik a megelőző 20 év 
léghőmérsékleti átlagával. A szezon egy átlagtól minimálisan eltérő november-január 
időszakkal indított, majd a megszokottnál jócskán melegebb februárral folytatódott, ezt 
követte 2022 tavaszának szokatlanul hűvös időjárása. Ezután viszont a nyár bár nem volt 
nagyságrendekkel melegebb az elmúlt években tapasztaltakhoz képest, a párhuzamosan 
jelentkező jelentős csapadékhiánnyal együtt rendkívüli aszályt eredményezett az 
igazgatóság területén. Ezt a kialakult helyzetet jól szemlélteti az is, hogy a napi 
átlaghőmérséklet például 2022. július 1-jén 29,5 oC volt a területen, de a hónap során 
további két alkalommal is 29 oC fölé kúszott a napi átlag, továbbá nem meglepő módon 
ez a hónap produkálta a szezon legmagasabb mért léghőmérsékletét is, amely 42 oC volt 
Elek és Méhkerék állomásokon. A legalacsonyabb érték ezzel szemben 2022 januárjában 
volt, amikor -17 oC-ot mértek Elek állomáson. 

Csapadék-eloszlás a 2022-es hidrológiai 
évben 
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Léghőmérsékleti viszonyok a 2022-es hidrológiai évben 

 
 Talajvíz 

A 2022-es hidrológiai év értékei - ami a talajvízviszonyokat illeti - kisebb-nagyobb 
eltérésekkel, de végig a sokévi átlag alatt maradtak. A havi átlagok alakulása nem mozgott 
túl széles skálán, az eltérések leginkább a sokévi görbe változásaiból adódtak. A havi 
átlagok tendenciája a szezon elején csökkenésbe kezdett, majd stagnálást mutatott, 
mígnem a nyári aszály hatására újra csökkenésnek indult, végül az év végére került ismét 
egyenletes, sőt minimálisan növekvő állapotba. A szezon talajvízszint-átlaga 
(peremmagasságtól számítva) 483 cm volt, mely a sokévi 356 cm-től számítva több mint 
1 m-es (127 cm) eltérés. A napi területi átlag a legmagasabban 2021. december 31-én, 
azaz év végén volt, ekkor 441 cm volt ez az érték, a legalacsonyabbat nem meglepő módon 
2022 nyarán (augusztus 16.), illetve az ősz elején, 2022. szeptember 9-én mérték: 
mindkét alkalommal 527 cm volt. Havi szinten a sokéves átlaghoz képest legkisebb eltérés 
2021 novemberében volt, ekkor 93 cm-el múlta alul a havi középérték a sokévi átlagot, 
míg a legnagyobb különbség 2022 februárjában volt, amikor 157 cm-es negatív eltérést 
mutattak a talajvízfigyelő kutak átlagértékei a sokévi átlaghoz képest. Itt megjegyzendő, 
hogy a 2021. novemberi viszonyokat kivéve minden további hónapban több mint 1 m-el 
alacsonyabb vízszintet mutattak az igazgatóság felszínközeli állomásai, amely jól mutatja, 
hogy az ismert csapadékszegény szezon mekkora mértékben befolyásolta negatív irányban 
a terület talajvízviszonyait. 
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A 2022-es hidrológiai év talajvízviszonyai 

 
 

 

Hidrológiai helyzet 

Folyóink vízjárásának évi értékelésénél megállapíthatjuk, hogy azok a csapadékhajlam 
függvényében alakultak, melynek következtében pulzálás mutatkozott a kis- és közepes 
vízállástartományban. 

A Körösök vízgyűjtőjén januárban és februárban nyugodt vízjárást lehetett tapasztalni, 
csak kismértékű vízállásingadozások jelentkeztek. Márciusban a Békési duzzasztó üzembe 
állásával a Fehér, illetve a Fekete – Körösön a nyári duzzasztási szint állt elő. Az április-
júniusi időszakban duzzasztott állapotok uralkodtak, csak kismértékű emelkedés volt 
észlelhető a Fekete-Körösön május elején. A július-augusztusi időszakban továbbra is a 
duzzasztási szint volt jellemző, szeptember második felében kismértékű emelkedés volt 
észlelhető. 

A rendkívüli aszály hatására a Körösök romániai hegyvidéki szakaszain, június-szeptember 
közötti időszakban LKV körüli vízállások alakultak ki. A magyarországi szakaszon a Sebes 
- Körösön 2022.07.27.-én Körösszakálnál -212 cm-es vízállással megdőlt a korábbi LKV, 
Újirázon 2022.07.28.-án -111 cm-es vízállással dőlt meg a korábbi LKV szint, illetve a 
Hármas – Körösön a Békésszentandrási duzzasztó alsónál 2022.07.28.-án -206 cm-es 
vízállással dőlt meg a korábbi LKV szint. 
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1. ábra 2022. évi vízállás idősor Antnál  

 

 

2. ábra 2022. évi vízállás idősor Gyulán 
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3. ábra 2022. évi vízállás idősor Körösszakálnál 

 

Várható hidrológiai események: 

A várható események tekintetében reális előrejelzésekkel 6-7 nappal előre rendelkezünk, 
melyet azonban ha a mai napon adunk meg Önöknek, az az ülés idejére már idejétmúlt lesz. 

Ugyanakkor ajánljuk figyelmükbe az Országos Vízjelző Szolgálat honlapját, ahol az aktuális és 
a várható helyzetről is tájékozódhatnak.  

Pld. a tavaszi lefolyási tájékoztató (hóban tárolt aktuális vízkészlet, az abból várható esetleges 
események becslése)  

(http://www.hydroinfo.hu/Html/ovsz/produktumok.html) 

 
Kérem tájékoztatásom elfogadását. 
 
 
 
 

Tisztelettel 
 
 

Szabó János 
igazgató 

 











































































































































ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÍ,NEK ELNÖKE

Ix. 1cIcti: + 46-66—441—156

Előkészítő: Pap-Szabó Katalin NYILVÁNOS ülés
Véleményező bizottság: A döntéshozatal egyszerű többséget igényel

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

ELŐTERJESZTÉS
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2022. november 18-án tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató Békés megye szakképzési helyzetéről

Tisztelt Közgyűlés

A Békés Megyei Önkormányzat felkérésére a Gyulai Szakképzési Centrum elkészítette
előterjesztés mellékleteit képező. Békés megye szakképzési helyzetéről szóló tájékoztató ját.

az

A tájékoztatóhól megtudjuk. hogy a technikumi osztályok vonatkozásában tapasztalható a
legnagyobb mértékű emelkedés. A tanulói létszám megőrzése érdekében gondosan előkészített
tervek alapján médiakampányokat folytatnak a beiskolázási lehetőségek megismertetése céljából.
Bemutatásra kerül a szakképzés tárgyi. személyi feltételei, valamint a képzési struktúra.
liangsúlvozásra kerül a szakképzési rendszer megújításának szükségessége. az állandóan változó
munkaerőpiaci kereslethez való alkalmazkodás Fontosságát: az automatizáció és digitalizáció egyre
nagyobb teret hódítanak napjaink technológiai kjlödéséhen. melyek szükségszerű változást
okoznak a szakmai képzésben is.
A korábbi képzési struktúra változása bemutatásával átfogó képet kapunk az új szakképzési
rendszerről.

Részletesen bemutatja a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és annak végrehajtásáról
szóló kormányrendelet kihívásait és az ahhoz kapcsolódó Pedagógiai Programokat és az újonnan
indítható képzéseket.

A tájékoztató kitér a jelenleg futó projektek és pályázatok vázlatos ismertetésére, valamint a
koronavírusjárvánv okozta szükségszerű intézkedésekre is.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést. hogy az előterjesztés megtárgyalását követően
támogassa az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Gyulai Szakképzési Centrum Békés
megye szakképzési helyzetéről szóló tájékoztatóját.

Békéscsaba. 2022. november 15 7)

Zalai Mihály
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SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Beszámoló a Gyulai Szakképzési Centrum 2021-

2022. évi működéséről

Készítette:

Kovács Zsuzsanna

főigazgató



G V U L A I
SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Beszámoló a Gyulai Szakképzési Centrum éves tevékenységéről
2021/2022. tanév

“Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk egy célt, egy álmot? Csak ez a kis szó;
akarom. Nincsenek leküzdhetetlen akadályok, csak emberek, akik nem hisznek az akadályok
legyőzésében.” (Kun Dimberger,)

1. Bevezetés
1.1. Helyzetelemzés (munkaerőpiacjellemzői, helyi sajátosságok)

A Gyulai Szakképzési Centrum femá1lása óta Békés Megye Békéscsabán kívüli szakképzést
folytató intézményeivel igyekszik erősíteni a szakképzést, hogy segítse a szakember utáspótlást
hozzájárulva ezzel a gazdaság fellendítéséhez.

A térség sajátosságai, (a térség hátrányos helyzete miatt nagy az elvándorlás, a népesség
folyamatosan csökken, munkalehetőségek hiánya, rossz elérhetőségi feltételekre, kedvezőtlen
szociális háttér), gazdasági jellemzői, munka-erőpiaci helyzete meghatározza képzési
szerkezetünket. Elsődleges feladatunlwak tekintjük a munkaerőpiac igények nyomon
követését, megfelelő szakképzett munkaerő biztosítását szakmai oktatás és szakmai képzés
keretében.

A Centrumhoz tartozó tagintézmények:
Gyulai SzC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
5700 Gyula, Szent István u. 38.

Gyulai SzC Ady Endre - Bay Zoltán Technikum és Szakképző Iskola
5720 Sarkad, Piac tér 4.

Gyulai SzC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
5900 Orosháza, Kossuth téri.

Gyulai SzC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
5510 Dévaványa, Mezőtúri u. 2.

Gyulai SzC Székely Mihály Techuikum, Szakképző Iskola és Kollégium
5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20.

Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola
5520 Szeghalom, Ady Endre u. 3.
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Munkánkat a 2019. évi LXXX Szakképzési törvény és a 12/2020. (117) Kormányrendelet
szellemében végeztük, végezzük.
Minden intézményüktől elvást követelmény a minőségi szakképzés, minőségi munka a
minőségirányítási rendszer hatékony működtetésével, a lemorzsolódás csökkentése, a felnőttek
minél magasabb Számú bevonása a szakképzésbe.

Beiskolázás

‘- ‘.‘

___

I.

_ _

...r___

___

7*

___

“. ( .-

______ ____

t$ ; ‘

_____ __

aL_. j

_____

X:.__

____

3JiLi;íIinr4fl. 1; őr .L4

_____ _______

-

.

4 4

I RflS.
- / awr-• .

4
— S

____

1 h
.LLLU_) —

jt) I /

______

t . ‚.-
-.-

GYSZC
I2

_).tCJW ÍULE t »ír— ‘flJ,3JrJ5

G V D L A I

_________

1a

.AE; CC E1fl sZAKKÉPzÉI CENTRUM

és kozszolgálat
tecnnkus

-g

2



A Centrum. isko]áinak beiskolázási vonzáskörzete Észak és Dél-Békés térségét öleli fel,
egybeesik más középiskolák vonzáskörzetével, ami nagy kihívást jelentett, illetve továbbra is
jelent.

A demográfiai helyzet hátrányosan befolyásolta az intézményi létszám alakulását, melyet a
felnőttek oktatásával, képzésével igyekeztünk szinten tartani. A legnagyobb mértékű emelkedés
továbbra is egyértelműen a technikumi osztályok vonatkozásában tapasztalható.

Intézményeink sokat tettek és tesznek a sikeres beiskolázásért, létszámunk Centrum szinten az
alábbiak szerint alakult:

Tanulók megoszlása a Gyulai Szakképzési
Centrumban

13V

• Szakgimnázium

• Felnőttoktatás
— Szakiskola

Műhelyiskoia
• Szakiskola

A tanulólétszám megőrzése, szinten tartása esetleges növelése érdekében folyamatos
beiskolázási munka folyt tagintézményeinkben és a Centrumban egyaránt. Vezetők és kollégák
gondosan előkészített tervek alapján, pátyaválasztási fórumokon, osztályfőnöki órákon,
beiskolázási, pályaválasztási vásárokon, szakmára orientáló nyári táborokban, beiskolázási
szülői értekezleteken vettek részt, részletes tájékoztatást adtak a képzési kínálatról, a
választható ágazatokról, szakmákról és lehetőségekről.

A kampányidőszakban médiakampányt folytattunk a beiskolázási lehetőségek megismerése
céljából a megyei rádiókban, helyi televiziókban, reklámújságokban, megyei lapban, a Centrum

38%

• Szakképző Iskola
sFelnőttképzés

• Technikum
• Orientáció

Dobbantó

Tanulói összes létszám: 2746 fő
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és az intézmények honlapjain, facebookon, twitteren, instagramon, szórólapokat, plakátokat
készítünk, városi rendezvényeken, bemutatókon lehetőség szerint részt vettünk.

Pályaválasztási céllal az általános iskolák részére továbbra is felajánljuk, hogy a számukra
kötelezően előírt pályaválasztási napot részükre megtartjuk. Elmondhatjuk, ezirányú
tevékenységünk továbbra is népszerű az általános iskolák körében, köszönhetően annak, hogy
ebben a munkában a Gyulai Tankerület vezetése továbbra is támogatja Centrumunkat.

Tárgyi feltételek

A zavartalan működéshez, feladatellátáshoz, szakmai gyakorlatokhoz szükséges feltételeket.
szakmai anyagokat és eszközöket a Centrum a tagintézmények igényei alapján, folyamatosan,
lehetőségei szerint biztosítja.
A nagyobb volumenű fejlesztések, beszerzések tervezése érdekében fejlesztési tervet készít,
melynek alapját a tagintézmények által, prioritással elkészített fejlesztési elképzelések képezik.

Gyulán a turizmus-vendéglátás ágazat, illetve az ebbe tartozó szakmák színvonalas oktatásának
biztosítása érdekében tervezzük tankonyha illetve a hozzá tartozó tanétterem kialakítását az
iskola főépületében.

Személyi feltételek

Centrumunk jelenleg 29 fős létszámmal dolgozik. A tagintézmények összes dolgozóját
figyelembe véve az alkalmazotti létszám 360 fő.
A dolgozókat továbbra is a lelkiismeretes munkavégzés, csapatmunkában való együttműködés
jellemzi.
Az intézmények humán erőforrását illetően a szakos ellálottság óraadók alkalmazásával
kiegészítve megoldott volt.

Képzési struktúra

A térség gazdasági jellemzői, sajátosságai, munka-erőpiaci helyzete továbbra is meghatározó
képzési szerkezetünk kialakításában. A gazdasági igények intézményeink térségében eltérőek.

A szarvasi térség jellemzően a vendéglátás, pedagógia, informatika ágazatok szakmáit igényli.
(pincér, szakács, cukrász, eladó, informatikus). A tagintézmény jelentős szakmai erőforrást
biztosított a jövő tanévtől induló okleveles pedagógiai technikus képzés megvalósításához.
Felnőttképzése is dinamikus fejlődésnek indult, egymás után indulnak újabb csoportok.
Dévaványán jellemzően a kereskedelem, szépészet, informatika és vendéglátás ágazat iránt van
érdeklődés. (eladó, fodrász, pincér, hegesztő)

Az orosházi térségben elsősorban a gépész, egészségügyi, vendéglátó, elektronika és
elektrotechnika ágazatok iránt töretlen a kereslet. (ápoló, gépgyártástechnológiai technikus,
gépi és CNC forgácsoló, hegesztő, ipari gépész, ápoló, pincér, szakács)

Szeghalomban továbbra isa gépészet és az informatika jelenti a tanulói érdeklődés legjavát.
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Sarkadon a tanulólétszám folyamatos eme]kedése mellett postai ügyintéző, informatika
ágazatok jelentik a képzési profil gerincét, terveink között szerepel továbbra is a tecimikumi
képzés mellett a szakképző iskolai képzések további erősítése, bővítése, Figyelemmel a helyi
munkaerőpiaci igényekre.

Gyula és vonzáskörzete továbbra is elsősorban az egészségügy és a vendéglátás terén érdekelt,
a szakmák népszerűségére is ez jellemző. (ápoló, gyakorló ápoló, szakács, pincér, cukrász)
Örvendetes, hogy a gépészet ágazathoz tartozó hegesztő szakma iránt a kereslet folyamatosan
növekszik.

Ágazat/szakma Technikum Szakképző

_Egészségügy-_gyakorló mentőápoló x

Egészségügy- mentőápoló (szakmajegyzék) X

Egészségügy- gyakorló ápoló teclmikum x

Élelmiszeripar- pék-cukrász

Élelmiszeripar- húsipari termékgyártó

Építészet- kőműves

Faipar- asztalos x

Gépészet — gépgyártás-technológiai technikus (szakmajegyzék) x

Gépészet — gépészteclmikus (szakmajegyzék) x

Éületgépészet- közponű fűtés és gázhálózat szerelő x

Informatika- CAD-CAM informatikus X

Kereskedelem- eladó x

Kereskedelem-kereskedő x

Mezőgazdaság- virágkötő x

Élelmiszeripar- sütőipari és gyors pékségi munkás

_Kereskedelem- kereskedelmi értékesítő (szakmajegyzék) x
: Elektronika és elektrotechnika-villanyszerelő (szakmajegyzék) x

Élelmiszeripar-pék-cukrász (szakmajegyzék)

Gépészet-hegesztő (szakmajegyzék) x

Gépészet-gépi és CNC forgácsoló (szakmajegyzék) x

Élelmiszeripar- hentes és húskészítmény-készítő (szakmajegyzék)

Fa és bútoripar- asztalos (szakmajegyzék) x

Kreatív- divatszabó (szakmajegyzék) X

Kreatív- könriyüipari technikus (szakmai egyzék) X
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I Építőipar- kőműves (szakmajegyzék)

Építőipar- festő, mázoló. tapétázó (szakmajegyzék)

Épületgépész- központifűtés és gázhálózatrendszer-szerelő x
(szakmajegyzék)
Szociális- szociális ápoló és gondozó (szakmajegyzék) X

Turizmus-vendéglátás - pincér — vendégtéri szakember x
(szakmajegyzék)
Turizmus-vendéglátás- szakács (szakmajegyzék) X

Turizmus-vendéglátás- cukrász (szakmajegyzék) X

Egészségügy- általános ápoló (szakmajegyzék) X

Egészségügy - gyakorló ápoló (szakmajegyzék) X

Egészségügy — csecsemő és gyermekápoló (szakmajegyzék) x

Fa-és bútoripar — faipari technikus (szakmajegyzék) x

Gazdálkodás és menedzsment - pénzügyi számviteli ügyintéző x
(szakmajegyzék)
Gazdálkodás és menedzsment - vállalkozási ügyviteli ügyintéző x
(szakmajegyzék)
Oktatás

— oktatási szakasszisztens (szakmajegyzék) x

Szépészet- fodrász (szakmajegyzék) x

Egészségügy- általános ápoló technikum (szakmajegyzék) x

Informatika és távközlés- szoftverfejlesztő és tesztelő (szakmajegyzék) x

Informatika és távközlés-informatikai rendszer-és alkalmazás- x
üzemeltető technikus (szakmajegyzék)
Rendészet és közszolgálat- közszolgálati ügyintéző x

Közlekedés és szállítmányozás - logisztikai technikus x
(szakmajegyzék)
Közlekedés és szállítmányozás-postai üzleti ügyintéző x
(szakmajegyzék)
Rendészet és közszolgálat- Közszolgálati technikus (szakmajegyzék) x

Szépészet- fodrász (szakmajegyzék) x

Turizmus-vendéglátás- turisztikai technikus (szakmajegyzék) x

Turizmus-vendéglátás- szakács szaktec}mikus (szakmajegyzék) x

Turizmus-vendéglátás- vendégtéri szaktechnikus (szakmajegyzék) x

Rendészet és közszolgálat- rendészeti őr x

Vendéglátóipar- pincér x

Vendéglátóipar- szakács x

Rugalmas tanulási utak — Orientáció, Dobbantó, Műhelyiskola
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Okleveles technikus képzés
Uj ágazat — oktatási ágazat — oktatási szakasszisztcns

A Gyulai Szakképzési Centrum és a Gál Ferenc Egyetem előzetes államtitkári egyeztetések
alapján pilot programot nyújtott be az oktatás ágazat technikusi képzésbe való bevezetésére. E
célból egy munkacsoport jött létre, melynek feladata egy olyan szakmai programterv
kidolgozása volt, ami a szakképzés fejlesztési lehetőségeit megragadva vonzóbbá teszi az
eddigi pedagógiai ágazati képzést és megkönnyíti a végzős diákok felvételét szakirányú
felsőfokú intézményekbe.
Kidolgozásra került a KKK (Képzési és Kimeneti Követelmények) és PTT (Programtantervek)
A munkacsoport oszlopos tagja volt a GYSZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium.
A sikeres munka eredményeként az idei tanévben a megyében egyetlen intézményben —

GYSZC Székely Mihály — beindult az okleveles technikus képzés.

Felnőttképzés

A felnőttek képzésében résztvevők nagy része a szolgáltatás szakmáit, valamint az
egészségügyi képzéseket részesítették előnyben, azonban látszik az is, hogy a hiányterületek
iránt is van érdeklődés (építőipar, villamosipar)
A képzések szervezésében, lebonyolitásában aktív szerepet töltöttek be a tagintézmények.

Felnöttképzésünk szerepvállalása a munkaerő utánpótlás biztosítása során továbbra is fontos,
igyekszünk részt vállalni a vállalatok által igényelt átképzési, képzési programok
lebonyolitásában.

Az elmúlt években rendszeres kapcsolatot ápolunk a Békés Megyei Büntetésvégrehajtási
Intézettel, ahol a fogvatartottak számára különféle, a munkaerőpiacra történő visszatérésüket
elősegítő, rövid idejű képzéseket kaphatnak a fogvatartottak.

Nevelési- oktatási feladatok

A személyközpontú pedagógiai szemléLet és gyakorlat az, amely meghatározta az alkalmazott
módszereket, tanulásszervezési kereteket, ezt a szemléletet törekedtünk adaptálni minden egyes
tanulónkra.
Kiemelt feladatunic volt a szociális kompetencia és a munkavállalási kompetencia fejlesztése
valamint a projektalapú oktatás kiszélesítése, elmélyítése.
Nagy figyelmet forditottunk az aktív tanulás, a tanulóközpontúság és a tanulást támogató
fejlesztő értékelésre, amit külső szakemberek bevonásával valósítottunk meg.

Diákok szakmai és mentális támogatása
• Projekt hónap (,‚Én”, Szakmám, Városom, Országom)
• Bemeneti mérések
• Diák támogatás
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• Egyéni tanulási utak biztosítása
• Egyéni Fejlesztési Tervek készítése, rendszeres vezetése
• Team megbeszélések
• Gazdálkodó szervezeteknél, rendszeres látogatás, megfigyelés
• Kapcso]ati tréning, Önsegítő csoport, Konfliktuskezelési tréning
• Digitális kompetenciák fejlesztése, eszközök biztosítása, tananyagok elérése és

használata

Duális képzés, munkaszerződések

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával történő kamarai garanciavállalás keretében
együttműködés keretében biztosítanunk kell a duális képzés további erősítését, a meglévő
képzőhelyek megtartását, újak feltérképezését, szakképzési munkaszerződések kötését.
Célunk, hogy a gazdálkodó szervezeteket folyamatosan tájékoztassuk, elősegítsük döntésüket,
tanulóink számára minél nagyobb számban külső képzőhelyeket találjunk, ahol valós
környezetben valósul meg a gyakorlati oktatás.
9. évfolyamon továbbra is iskolai tanműhelyekben folyik a gyakorlati oktatás, ezt követően
ágazati alapvizsgát téve 10. évfolyamtól van lehetőség szakképzési munkaszerződés
megkötésére.

Vizsgák

A 2022. május-júrüusi vizsgaidőszakban a Gyulai Szakképzési Centrumban, 70 vizsga-
csoportban 42 szakképesítésben 466 tanuló jelentkezett szakmai vizsgára. Az idei
vizsgaeredmények átlaga 3,72 volt Centrum szinten, mely javulást mutat az előző évihez
képest.
Érettségi vizsgára jelentkezett tanulóink létszáma: 206 fő. átlagos eredményük 61% volt.

Autósiskola — GYSZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Az autósiskola a 202 1/22-as tanévben 46 főt iskolázott be tanfolyamaira.
Ebből 32 fő „T” kategóriás mezőgazdasági-vontató képzésre jelentkezett, 14 fő „B” kategóriás
vezetői engedély megszerzésére jelentkezett.
Az oktatás E-learning tanagyag formájában érkezik tanulóinkhoz, esetleges virushelyzet miatt
ez megköimyíti, segíti tanulásukat, felkészülésüket.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság (által kiadott Képzési engedélyben szereplő oktatható
kategóriák (AL, A, B, T, K, M,) tárgyi feltételeit nagyrészt oktatóink saját tulajdonú
gépjárművei alkották. Az elméleti oktatás színvonalas, elméleti oktató tanteremben és online
történik, amely a feni kategóriák szemléltető eszközeinek fali tablókon történő elhelyezése tesz
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színesebbé. A TISZK épületben BÜ oktató-és vizsgateremmel is rendelkezünk, ami szintén az
elméleti képzéseinkbez, vizsgáztatáshoz nélkülözhetetlen, előírt követelmény.

Centrumunk több tanpályát működtet, Békéscsabán a Kétegyházi úton, Gyulán a Szabadkai
úton valamint Orosházán a Tudásparkban. Ezeken a helyszíneken végzik a gyakorlati oktatást
gépjármű-vezető szakoktatóink. A gyulai tanpályát időnként vizsgapályaként is működtetjük
„T” mezőgazdasági vontató vizsgáztatása alkalmával. Jelenleg így segítjük a felnőttképzéssel
együtt működve pályázatos tanulóink jogosítványhozjutási lehetőségeit.

A békéscsabai, valamint az orosházi gyakorló pályát a saját feladatellátáson túl bérbe is adjuk
gyakorlás céljából más autósiskolák részére. A folyamatos használat eredményeként azonban a
bóják és az útburkolat fokozott használata miatt rendszeres felújításra van szükség.

Rendezvények

Az egyéni, önálló arculat megtartása érdekében továbbra is kiemelt feladatunk volt a meglévő
hagyományok ápolása, újak teremtése, mozgalmas diákélet megszervezése a
diákönkormányzat szerepvállalásával, szakmai és egyéb rendezvények szervezése. a Centrum
népszerűsítése különböző fórumokon és a médiában.
Pozitivumként értékelhetőek a minden évben sikerrel lebonyolftott rendezvények és
programsorozatok.

Megtartott rendezvényeink:

• Tanévnyitó, tanévzáró ünnepségek
• Nyílt napok
• Szakmai napok
• Diáknapok
• Szalagavató ünnepségek

• Ballagási ünnepségek

• Pályaválasztási Vásár- Békéscsaba (2021 október)
• Beiskolázási Bőrze- Gyula (2021 .október)
• Megemlékezések Október 6.-áról

• Megemlékezések Október 23.-áról

• Karácsonyi ünnepségek tagintézményeinkben, kollégiumainkban
• Megemlékezések Március 15-ről

• Táborokat szerveztünk intézményeinkben a beiskolázás népszerűsítése, elősegítése
céljából. „Szakma kóstoló tábor” (Gyula: Harruckern) „Szak-Iránytű” (Orosháza
Kossuth), „Kis Mesterségek Tábora” (Szeghalom, Szigeti)

• „Rugalmas Tanulási Utak” címmel országos szakmai konferenciát rendeztünk (Gyula,
Flarruckern, május 17.)

• Szakmai üzemlátogatást szerveztünk igazgatók, szakmai helyettesek és gyakorlati
oktatásvezetők részére
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• Pedagógusnapi ünnepségeket szerveztünk az intézményekben
• Centrum elismerő üimepséget tartottunk diákjaink és oktatóink részére

Versenyeredmények

A centrumban folyó szakmai munka eredményének pozitív visszacsatolása az egyes helyi,
megyei és/vagy Országos illetve nemzetközi versenyeken induló és szép helyezéseket elérő
diákjaink szereplése. Az idei tanévben azonban ezeket a versenyeket korlátozottan rendezték
meg.
Az Országos Szakma Kiváló Tanulója Versenyen (Szakma Sztár) asztalos szakmában nevezett
tanulónk Lengyel Ferenc 2. helyezést ért cl, ő a Székely Mihály Tecimikum tanulója.
Országos szintű versenyeken további 42 tanulónk ért el kiemelkedő eredményt.

A Harruckern János intézmény 6 tarndója az SZKTV és OSZTV versenyeken elért eredménye
alapján mentesült a szakmai vizsga írásbeli tevékenysége, illetve a komplex szakmai vizsga alól
pék-cukrász, asztalos, húsipari termékgyártó és kőműves szakmákbajt Húsipari termékgyártó
szakmában diákunk országos 14. helyezési ért el.
Rendészet és Közszolgálat ágazatban tanuló 5 diákunk az Országos Integrált Jogvédelmi
Szolgálat Versenyen 2. helyezést ért el.

Vállalatokkal, egyéb cégekkel, társintézményekkel való együttműködés

A térség több nagyvállalatával, gazdasági szereplőkkel, intézményekkel együttműködve
továbbra is segítjűk a szakképzés minőségének javítását, a munkaerő piaci igényeknek
megfelelő képzési szerkezet kialakítását és a képzések lebonyolitását nappali, esti és
felnőttképzés formájában. Az új Sztv. szellemében folyamatosan kiemelten fókuszálunk a
felnőttek képzésére.

A szakmai képzés területén kiváló az együttműködésünk a Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával. Közös célunk olyan vá]lalkozói hátteret biztosítani a tanu]óinhak, mely
hosszútávra megteremti és fenntarthatóvá teszi a duátis szakképzés alapjait, feltételeit.

A belügyi rendész és az induló honvéd kadét képzések során szoros kapcsolatot ápolunk a
belügyi szervekkel, rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, a Magyar Honvédséggel, Gyulai
Büntetésvégrehajtási Intézettel.

Pályaorientációval kapcsolatban évek óta jól tudunk együtt dolgozni a Gyulai Tankerületi
Központtal.

Tanulóink felsőfokú továbbtanulásának biztosítása, orientálása. illetve oktatás ágazatban az
oklevetes technikusképzés kreditpontokkal történő beszámítása érdekében az elmúlt tanévben
együttműködési megállapodásokat kötöttünk:

• Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karával
• Magyar Honvédség 2. Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezredével
• Gál Ferenc Egyetemmel.
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Kiemelt vállalati, intézményi partnereink:

LÍNAMAR Hungary Zrt., Gyulahús Kit, Doherty Hungary Kit, O-I Manufacturing Kit,
TOOLEX Kft, ÉLÉSKER Zrt.. Csaba-Metál Zrt., Magyar Honvédség, Nemzetvédelmi
Egyetem, KÖVIZIG, Alföldvíz, Gál Ferenc Egyetem, Kodolányi János Egyetem, Szegedi
Tudományegyeteni Mérnöki Kar, Pándy Kálmán Kórház Gyula, Országos Mentőszolgálat,
Orosházi Kórház, Kuka-Robotics Kit, Élésker Kit, Spar, Gyula Ablak Kit, amelyek jelentős
számú tanutót foglalkoztatnak tanulószerződéssel illetve munkaszerződéssel.

Pályázatok diákok részére
Erusmus + Program

Kiemelt partnereink

4-
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A 2021-ben a GYSZC Harruckem János Teclmikum által megnyert Erasmus mobilitási
program előkészítő munkáit megkezdtük és a 2022/23-as tanévben Cseh Köztársaságba utaznak
diákjaink.

Ezeket a pályázatokat prioritásként kezdve, továbbra is élni kívánunk a lehetőségekke]. Fontos
számunkra, hogy az arra érdemes diákjaink megismerkedhessenek az egyetemes európai
értékekkel, szakmájuk elsajátításához pedig plusz segítséget, életre szóló élményeket,
tapasztalatokat kapjanak, idegennyelvi gyakorlatot szerezzenek, öregbítsék iskoláik hírnevét,
motivációt adjanak diáktársaik és a leendő diákok számára.

Határtalanul pályázat

Kiváló lehetőséget biztosít a tagintézrnények testvériskolai kapcsolatainak ápolására, a határon
inneni és túti kulturális értékek megismerésére, melyet továbbra is folytatni kívánunk. Gyulai
intézményünk sikeresen pályázott a Határtalanul programra, 3.750.800,- Ft támogatást nyertek,
„Magyar múlt és magyar jelen, kirándulás a Délvidékxe” címmel. (Muravidék-Szlovénia,
Horvátország-Szlavónia, Vajdaság)

GINOP intézményfejlesztési pályázatfenntartása során

A Gyulai Szakképzési Centrum által megvalósított “Versenyképes iskola, versenyképes
vidék” Komplex intézményfejlesztés a Gyulai Szakképzési Centrumban pályázat a Gyulai
Szakképzési Centrum hat intézményében realizálódott: Gyulán, Szarvason, Orosházán,
Dévaványán, Sarkadon és Szeghatmon.

Pályázatunkban olyan komplex intézményfejlesztést valósítottunk meg, melyek az iskolánk
lemorzsolódási mutatóit és a tanutmányi eredményeket javítják. Intézményeink többségében
csökkent a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma, javultak az alap, szakmai, életviteli és
szociális kompetenciamutatók és a tanulmányi eredmények.

Saját forrásból megvalósított beszerzéseink, felújításaink

Gyula:

• tantermek részleges festés; parketták felújítása, cseréje
• informatikai eszközök beszerzése
• Vizsgaközpont kialakítása

Szeghalom:

• informatikai eszközök beszerzése

Szarvas:

• vendéglátás, szépészet, informatikai ágazatok és cukrász képzés eszközeinek bővítése

Orosháza:

• vendéglátás szakmacsoport eszközlistán szereplő, hiányzó gépeinek pótlása
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Dévaványa:

• informatikai eszközök beszerzése

Sarkad:

• informatikai eszközök, számítógépek beszerzése

Gazdasági tevékenységcink
• Logisztika

• Autósiskola

• Terembérletek
• Szálláshely értékesítés
• Tanműhelyi szolgáltatások

Gyula, 2022. november 12.

Koáz
főigazgato

\y4.
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Bevezetés 

A IV. ipari forradalomnak köszönhetően munkakörök és foglalkozások jöttek létre, így az oktatási 

intézményekben oktatott tartalmaknak is reformra volt szükségük. Az átalakulás nagy kihívást 

jelentenek a szakmai képzések számára. A szakképzés rendszere jelenlegi állapotában csak részben tudja 

kiszolgálni a gazdasági igényeket. A magyar képzési rendszer eddig nem feltétlenül a munkaerőpiac 

keresletén alapul, hanem elsősorban kínálatalapú, ez hosszú távon versenyképtelenséghez vezet. A 

felnőttképzési rendszerünk is elavult, nem tud elég gyorsan reagálni a munkaerő-piac igényeire. A 

munkakörök átalakulnak a robotizáció, illetve az automatizáció végett. Egyre jobban csökken azoknak 

a betanított munkahelyeknek a száma, ahol szakképesítés nélküli dolgozók is érvényesülni tudnak. 

Ebből az következik, hogy lényegében nem kevesebb emberre van szükség, hanem más feladatkörben, 

magasabb hozzáadott tudást igénylő munkaörökben dolgozóra. Kiemelt figyelmet kellett fordítani az 

automatizáció és a digitalizáció hatására és ezek alapján szükséges módosítani az egyes szakmák 

oktatását. A Manpower munkaerő-piaci szolgáltató 2016-os felmérése szerint a munkaadók többsége 

(65%) úgy gondolja, hogy a digitalizáció önmagában nem fogja csökkenteni a munkaerő létszámot. 19% 

úgy véli, hogy növelni fogja a munkahelyek számát, míg mindössze 12% számít csökkenésre. Várhatóan 

az alacsony képzettséggel is betölthető, betanított, operátori munkahelyek száma fog csökkenni 

nagymértékben. 

 

Jelenleg - természetesen a koronavírus okozta járványügyi helyzet mellett - ezekkel a problémákkal, 

jövőképpel kell szembenéznie a hazai szakképzési rendszernek. Az előzőekben nem tettünk említést a 

további esetleges gátló tényezőkről, mint például a demográfiai helyzetkép, elaprózódott, nagyon magas 

szakmaszámot tartalmazó Országos Képzési Jegyzék és a fiatalok megváltozott motivációja. 

Mindezeknek az információknak a birtokában lehet megérteni, az rendszer átalakításának fontosságát. 
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1. Oktatási helyzetkép a Békéscsabai Szakképzési Centrum tekintetében 

1.1 Tanuló létszámok alakulása 

Békéscsabai Szakképzési Centrum létszámadatai 
7000 

 6109 6091 5938 5907 5858 
6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

2015/2016. tanév 2016/2017. tanév 2017/2018. tanév 2018/2019. tanév 2019/2020. tanév 2020/2021. 

tanév 

  Összes tanulói létszám Nappalis tanulói létszám  Felnőttoktatás 

l. ábra létszámadatok BSZCI 

A táblázatból kitűnik, hogy a BSZC tagiskoláinak tanulói létszámadataiban minimális 

csökkenés tapasztalható. Ennek elsősorban a demográfiai adatokban kell keresni az okát. Az esti 

munkarendű felnőttoktatásban a tanulói létszámot illetően az előző tanévhez képest kisebb 

csökkenés tapasztalható. A képzések ingyenessége (második szakma megszerzése államilag 

finanszírozott), valamint a Centrum beiskolázási tevékenysége erősen hozzájárul ehhez a 

népszerűséghez. A nappali tagozatos diákok körében a legnagyobb népszerűségnek az alábbi 

ágazatok örvendenek: informatika, turisztika, vendéglátás, gépészet, valamint a közgazdaság. 

Az esti munkarendű felnőttoktatásban ebben a tanévben a legtöbben villanyszerelő, kozmetikus 

technikus, nyomdaipari technikus és fotográfus és asztalos szakképesítést választottak. 

 

1 forrás: saját gyűjtés 

 

 

5465 

678 
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1.2 Munkajogi létszámok alakulása 

Békéscsabai Szakképzési Centrum munkajogi létszáma 

670 

 630 583 585 585 576 
590 
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110 

70 
30 

 2015/2016 tanév 2016/2017 tanév   2017/2018 tanév 2018/2019 tanév 2019/2020 tanév 2020/2021 tanév 

  Pedagógusok/oktatók száma NOKS  Technikai/egyéb 

2. ábra BSZC munkajogi létszám1 

A Békéscsabai Szakképzési Centrumban a korábbi állománytáblánk már nem értelmezhetőek, hiszen a 

szakképzésben immáron oktatók vannak jelen, nem pedig pedagógusok. 

2. Változások a szakképzésben 

 

2.1 Képzési struktúra 

 

A korábbi képzési struktúra módosításokon esett át. A szakgimnáziumok és szakközépiskolák iskolák 

helyét átveszik a technikumok és a szakképző iskolák. 

  

                                                           
1 forrás: saját gyűjtés 
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Az új szakképzési struktúra egyik iskola típusa: a 

TECHNIKUM 

 
 

 

 

A technikum 5 éves: 2 év ágazati alapoktatás + 3 év szakirányú oktatás 

  

 

 

 

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A tanuló először ágazatot választ, amivel 

2 tanévig ismerkedik. A 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. A technikum 5 éves képzés, 

elvégzése után egyszerre kap a tanuló érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. Matematikából, 

magyarból, történelemből, valamint idegen nyelvből ugyanaz a tananyag tartalom, ugyanolyan óraszám 

mellett, mint egy gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az 

oktatás, akár előrehozott érettségi lehetőségével. A nyelvoktatás területén is az óraszámok megegyeznek 

egy gimnáziumi óraszámmal, azzal a különbséggel, hogy a technikumban egy nyelvet tanulnak a diákok. 

Az érettségi tekintetében nem kell ötödik tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik 

érettségi tantárgy, amely már emelt szintű érettségi tantárgynak számít. A technikumban megszerzett 

tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének 

figyelembevételével tovább tanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül. 
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Az elmúlt időszak egyértelművé tette, hogy a szakközépiskola elnevezés a diákok és szülők, 

foglalkoztatók számára nem volt egyértelműen értelmezhető. A szakképző iskola 3 éves. Az első év 

ágazati alapismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban a 

tanulószerződést felváltó munkaszerződés keretén belül. A végzést követően lehetőség nyílik az 

érettségi, vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére. 

Mivel a szakképző iskola és a technikum első szakaszában ágazati alapképzés történik, a 9. évfolyam 

végén lehetőség van az átjárhatóságra a két különböző iskolatípus között. 

A szakmai képzés alaprendszere speciális funkciókkal egészül ki. A célja elsősorban a 

kompetenciahiányok csökkentése, illetve a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése. 

Orientációs év, kompetencia-fejlesztő év lehetőségének a bevezetése, azoknak a fiataloknak, akik 

bizonytalanok a pályaválasztásban, további tájékoztatásra van szükségük. Feladata nem az általános 

iskolai tananyagok ismétlése, hanem a kompetenciák felmérésére alapozott fejlesztés. A szakképző 

iskolába való belépésnek feltétele, hogy rendelkezzen a tanuló azokkal az alapkompetenciákkal, 

melyek alapvetően szükségesek a választott szakma elsajátításához. 

A Dobbantó program keretében szervezett alapkompetencia-fejlesztő év célja, hogy a magatartási és 

tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már 

kisodródott 15 - 25 éves fiatalok számára a szakiskolai képzés bázisán az oktatás vagy a munka 

világába visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetőséget biztosítson. 
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A Műhelyiskolában azok a fiatalok tudnak részszakképesítést szerezni, akik lemorzsolódnának, és 

végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből, vagy a Dobbantó programban alapfokú képesítést 

szereztek, de nem tudnak a „klasszikus” iskolai környezetben tanulni. A műhelyiskola az alacsony 

hatékonysággal működő szakképzési HÍD- programot váltja fel. A műhelyiskolában a szakma tanulása 

a gyakorlati képzés helyszínén történik. A műhelyiskolában a tanulónak a végzettség megszerzése nem 

tanévhez kötött, de legalább fél évig tart. Nincsenek közismereti tantárgyak. Minden ismeret a 

részszakképesítéshez kötődik, amelyet a tanuló a mesterétől sajátít el. A pedagógus mentorként 

támogatja az oktatást. 

2.2 A duális képzés megerősítése, ösztöndíj rendszer átalakulása 

A megújult képzési rendszerben is meghatározó a duális képzés. Ezt megerősíti a tanulószerződést 

felváltó tanulói munkaszerződés, ami a vállalkozások és a diákok szempontjából is fontos, pozitív 

változás. Mindkét iskolatípusban fontos változás: 

- a duális képzésben munkaszerződés van - aki önhibáján kívül nem tud részt venni a duális 

képzésben, az szakképzési ösztöndíjat kap - a jelenlegi rendszerben van olyan diák, aki sem 

ösztöndíjat, sem tanulószerződést nem kaphat, van olyan, aki mindkettőt - az új rendszerben 

ösztöndíj vagy munkaszerződés van 

 

Nincsenek már hiányszakmák, minden diák kap ösztöndíjat a 9. évfolyamtól. 

 

2.3 Oktatott szakmák racionalizálása 

Az OKJ szakmalista elavulttá vált, túl sok szakmát tartalmazott. Az új rendszer bevezetésével 

párhuzamosan szükségessé vált az oktatási intézményben tanított szakmák racionalizálása. Az 

Országos Képzési Jegyzéket (OKJ) felváltotta a Szakmajegyzék. A szakmai tartalmakat megújították, 

szakképesítések kerültek összevonásra. Egyes szakmák eltűntek, míg helyettük teljesen új, a 

munkaerőpiac keresletén alapuló szakképesítések kerültek bevezetésre. A Szakmajegyzék 174 

alapszakmát tartalmaz, amit iskolarendszerben lehet oktatni a 2020/2021-es tanévtől (ez korábban 

közel 750 szakma volt). 

Példák: 

Autószerelő + Autóelektronikai műszerész = Gépjármű mechatronikai technikus 

Kereskedő = Kereskedő és webáruházi technikus 
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2.4 Oktatók 

 

A szakképzésben nem választható el élesen a közismereti és a szakmai tartalom, hiszen a tanárok 82%-

a részt vesz a szakmai oktatásban. Az intézményben kétféle jogállás ugyanazon feladatot ellátóknál 

nem hozható létre (Kjt.+Mt.) A legtöbb tanár ellát szakmai oktatást vagy ahhoz szorosan köthető 

feladatokat is, így a merev pedagógus életpálya besorolás nem életszerű. Minden oktató, egységesen 

a Munka Törvénykönyve hatálya alatt lett foglalkoztatva. A finanszírozás kereteivel érhető el a 

kormány döntése szerinti cél, a szakmai oktatásra jutó bértömeg jelentős megemelésével, amely 

lehetőséget ad a differenciált béremelésre. Ebből adódóan a munkajogviszonyban való foglalkoztatás 

rugalmas keretet ad a bérezésben.  
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3. Megvalósult pályázatok, projektek 
Projekt azonosítószáma Támogatás összege Projekt célja 

KEHOP-5.2.10-16-

201800183 
105 810 580 ft A projekt keretében a Békéscsabai SZC Nemes Tihamér 

Gépészeti, Informatikai és Számítástechnikai 

Szakgimnázium és Kollégium energetikai felújítására került 

sor. Az épületen nyílászáró csere 177m2 felületen, 

homlokzati hószigetelés 1 103 m2, lapostető szigetelés 73 1 

m2 és egy 20kw-os napelemes rendszer került kialakításra. 

Az energetikai felújítás eredményeként egy hatékonyabb 

jövő felé indult el a tagintézmény működése, és a 

mindennapokban megfelel majd a korszerű 

követelményeknek. 

KEHOP-5.2.10-16-

201800184 
216 609 359 Ft A projekt keretében a Békéscsabai SZC Széchenyi István 

Két Tanítási Nyelvi Közgazdasági Szakgimnázium és 

Kollégium energetikai felújítására került sor. Az épületen 

nyílászáró csere 572 m2 felületen, homlokzati hőszigetelés 

1284 m2, lapostető szigetelés 731 m2 és egy 30 kw-os 

napelemes rendszer került kialakításra. Az energetikai 

felújítás eredményeként egy hatékonyabb jövő felé indulhat 

el a tagintézmény működése, és a mindennapokban megfelel 

majd a korszerű követelményeknek. 

KEHOP-5.2.10-16-

201800185 
166 608 248 Ft A projekt keretében a Békéscsabai SZC Szent-Györgyi 

Albert Szakgimnáziuma és Kollégium energetikai 

felújítására került sor. 

Az épületen nyílászáró csere 462 m2 felületen, homlokzati 

hőszigetelés 1200 m2, lapostető szigetelés 880 m2 és egy 20 

kw-os napelemes rendszer került kialakításra. Az energetikai 

felújítás eredményeként egy hatékonyabb jövő felé indulhat 

el a tagintézmény működése, és a mindennapokban megfelel 

majd a korszerű követelményeknek. 

KEHOP-5.2.10-16-

201800186 
99 350 681 Ft A projekt keretében a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál 

Szakgimnáziuma és Kollégium energetikai felújítására 

került sor. Az épületen nyílászáró csere 138 m2 felületen, 

homlokzati hószigetelés 1242 m2, padlástér szigetelés 842 

m2 és egy 20 kw-os napelemes rendszer került kialakításra. 

Az energetikai felújítás eredményeként egy hatékonyabb 

jövő felé indulhat el a tagintézmény működése, és a 

mindennapokban megfelel majd a korszerű 

követelményeknek. 
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GINOP-6.2.3-17-

201700027 azonosító 

számú pályázat keretében 

„a szakképzési 

492 000 000 Ft A projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

kezeléséhez a helyi feltételrendszer kialakítása, a korai 

iskolaelhagyás arányának 10% alá csökkentése, a HÍD 

Programban és a szakképzésben tanulók alapkészségeinek 

fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele. 

 

intézményrendszer átfogó 

fejlesztésére” 
 A projekt megvalósulási kezdete 2017.1 1.01. A projekt 

fizikai befejezésének időpontja: 2020.04.30. 

A projekt konkrét céljai: 

alapkészségekfejlesztése céljából 

tanulócsoportok létrehozása és működtetése (min. 306 fő, a 

tanulói létszám legalább 5%-a számára), a 

tanulócsoportokban résztvevők tanulmányi eredményeinek 

javulása, a középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony 

megszűnési számának csökkentése az adott évfolyamon 

belépők számához viszonyítva, az elmúlt évek romló 

tendenciájának megállítása, és javulás elérése, a tananyagok 

alkalmazását célzó képzések biztosítása 109 pedagógus 

számára, LEGO robot pedagógiai program alkalmazásához 

szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, Digitális 

Közösségi Alkotóműhely kialakítása és működtetése, a 

szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, a 

helyzetértékelés alapján kialakított cselekvési terv 

kétévenkénti felülvizsgálata, annak érdekében, hogy az 

intézmény időben alkalmazkodjon a környezeti 

változásokhoz és biztosítsa a hosszú távú célok 

megvalósulását. 
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GINOP-6.1.3-17-

201800023 

azonosítószámú 

„ldegen nyelvi készségek 

fejlesztése” 

150 000 000 Ft A projekt szempontjából releváns célkitűzések voltak a 

következők: 

A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a munkavállalási 

korú (16-65 kor) lakosság körében, hangsúlyosan az 

alacsony képzettségűek részvételének előmozdítása a 

képzéseken.  

A munkanélküliek. elsősorban az alacsony iskolai 

végzettségűek munkába állásának segítése. 

A szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer 

hatékony reakciója gazdasági 

változásokra. 

A képzési kimenetek minőségének javítása, vállalkozások 

munkaerő-igényének kielégítése. 

A kompetencia-alapú képzések számának 

növekedése. 

A Modern Városok Program keretében megvalósult a Nyomdaipari Képző- és Tudásközpont 

kialakítása, közel 2 milliárd forint értékben. 

A 2019-es esztendőben elkezdődött a Békéscsabai Röplabda Egyesület együttműködésével a Trefort 

tagiskolánk udvarán az új, minden igényt kielégítő, közös használatú munkacsarnokának építési 

munkálatai. A sportlétesítmény elkészült, átadása megtörtént. 

A nemzetközi fejlesztések érdekében - különös tekintettel a Közép-, és Kelet Európai térségre - a 

Magyar Kormány és az Airbus Helicopters gazdasági és ipari fejlesztéseinek stratégiai "tengelyével” 

összhangban úgy döntött, hogy Magyarországon, Gyula városában (Békés megyében) polgári és 

katonai helikopterek magas hozzáadott értékű mechanikai részeinek gyártására felállít egy "Szállító 

egységet”. Kormányzati támogatásból, egy több mint 2 milliárd forintos beruházás révén képzési 

központot — benne több tanműhellyel — alakítottunk ki a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) 

a Kétegyházi út l. szám alatt, a volt regionális munkaerőfejlesztő és képzőközpont épületében. a 

mostani, Kétegyházi úti, több mint 2 milliárd forintos beruházás főleg a  BSZC Trefort Ágoston 

tagiskolához lett köthető, de a többi tagiskola számára is előnyökkel járt a fejlesztés. A Kétegyházi úti 

képzési központban 250-300 diák részesül oktatásban. 

A Békéscsabai Szakképzési Centrum öt tagiskolájában valósultak meg az Erasmus+ program keretében 

külföldi tanulói szakmai gyakorlatok, tanári tanulmányutak, illetve nemzetközi projektek, találkozók 

diákok és pedagógusok részvételével. A koronavírus járvány teremtette rendkívüli helyzet miatt az 

európai utazásokat bizonytalan ideig felfüggesztették. Az európai partneriskolákkal a kapcsolattartás 

interneten keresztül történik. 
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4. Együttműködések 

A BSZC fennállása során folyamatosan törekszik az együttműködések kiszélesítésére. A 

Kormányhivatallal, a megye felsőoktatási intézményeivel, cégekkel, vállalkozásokkal, 

önkormányzatokkal, kamarákkal, általános- és középfokú iskolák fenntartóival (különösen a 

Békéscsabai Tankerületi Központtal) folyamatos a kapcsolattartás. Az évek során kialakult az a 

tendencia, hogy immáron a vállalkozások keresik meg a centrumot. Több megyei céggel alakult ki 

kiváló kapcsolat, amely mentén együtt gondolkodunk a jövőről és megfogalmazódott a közös cél: a 

fiatalokat arra ösztönözzük közösen, hogy a jövőjüket Békés megyében képzeljék el, tervezzék. A 

Békéscsabai Szakképzési Centrum továbbra is elkötelezett és lelkes a minőségi szakemberképzés, 

továbbá a centrumban tanuló diákok helyben maradása mellett. 

Külön kiemelném Békéscsaba Megyei Jogú Várost, mint együttműködőt, hiszen számtalan kérdésben 

tudunk közös nevezőre jutni, továbbá örömmel tölt el, hogy a város is hasonlóképpen elkötelezett 

Békéscsaba berkein belül a minőségi oktatás, képzés mellett. A közoktatási kerekasztal 

megbeszéléseken minden alkalommal részt vesz a BSZC és hasznos információkkal gazdagodik. 

5. Koronavírus járvány 

2020. március 16-ával a Békéscsabai Szakképzési Centrum életében óriási változás következett be, 

hiszen hirtelen néhány nap alatt kellett átállnunk a tantermen kívüli digitális oktatásra. Megalkottuk az 

átálláshoz szükséges szabályozókat, eljárásrendeket a minisztériumi ajánlások figyelembevételével. 

Utólag megállapítható, hogy az átállás sikeres volt, már az első perctől kezdve világos volt mindenki 

számára, hogy kinek mi a feladata. A digitális munkarendben ért véget a 2019/2020-as tanév. Az új 

tanévben a BSZC kötelékébe tartozó oktatási intézmények hagyományos munkarendben kezdték a 

tanévet, volt olyan iskola, ahol a vezetőség úgy döntött, hogy ún. hibrid oktatást vezet be, volt olyan 

ahol sávos csengetési rendet alakítottak ki. Minden iskola a saját maga arculatára, a helyi viszonyokhoz 

alakíthatta az eljárásrendjét. Sajnálatos módon koronavírus megbetegedések nem kerülik el a BSZC 

iskoláit sem, azonban a nagy gócpontok kialakulását ezidáig sikerült megakadályozni, a gyors és 

hatékony közbelépésekkel. Továbbra is töretlenül törekszünk a COVID okozta kellemetlenségek 

lehető leggyorsabb és leghatékonyabb megoldására. 

6. Egyéb 

A Békéscsabai Szakképzési Centrum a 2019-es év végén miniszteri döntésen alapuló támogatásból 

196 000 000 Ft-ot tudott fejlesztésre fordítani. Az forrás legnagyobb részét eszközfejlesztésre 

fordítottuk a tagiskolákban.  
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A beszámolóban olvasható információ alapján megállapítható, hogy sűrű év van mögöttünk. Az 

elkövetkező időszak a beiskolázásról és a felkészülésről fog szólni az új tanévre. Bízunk benne, hogy 

a változások nyertese lesz a Békéscsabai Szakképzési Centrum és így maga Békéscsaba városa is. Mi 

hiszünk benne, hiszen BSZC- a szakképzés élvonalában van továbbra is. 

Kelt: Békéscsaba, 2022. október 30. 




















































































































































































































































