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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképzőiskola és Gimnázium fenntartói jogainak 
és kötelezettségeinek ellátására vonatkozóan a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ (továbbiakban: 
Baptista Szeretetszolgálat) és Tapolca Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
2012. május 30. napján közoktatási megállapodást, az intézmény fenntartói jogainak és 
kötelezettségeinek átvételéről és folytatásáról – Megállapodást és Ingatlanhasználati 
szerződést (továbbiakban: megállapodás) kötöttek. A megállapodás időtartamát 5 évben 
határozták meg, azzal, hogy amennyiben azt jogszabály nem zárja ki, a lejáratot követően a 
megállapodás 5 évre meghosszabbodik, öt évenként mindaddig, ameddig a működési 
feltételek biztosíthatók. 
 
Önkormányzatunk, a 2015. júliusában bekövetkezett köznevelési és szakképzési jogszabály-
változások miatt, a 2012-ben megkötött megállapodás közös megegyezéssel történő 
módosítását kezdeményezte, amelyhez a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ vezetősége 
hozzájárult.  
 
A megállapodás módosítását követően, 2018. április 5-étől, a Baptista Szeretetszolgálat 15 
évre szóló „Haszonélvezeti jogot alapító szerződés” (továbbiakban: szerződés) alapján teljesíti 
vállalt feladatait, a Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 
szakszerű és szerződésszerű fenntartását és működtetését. 
 
Az intézmény 2020. szeptember 1. napjáig Széchenyi István Baptista Középiskola néven 
szerepelt, a névváltozást a szakképzési törvényben, valamint a képzési szerkezetben 
bekövetkező változások indokolták.  
 
A szerződés 21. pontjában a fenntartó vállalta, hogy feladatainak teljesítéséről az adott tanév 
végét követő három hónapon belül szakmai beszámolót készít az önkormányzat, mint az 
átadott ingatlanok tulajdonosa, részére. A beszámoló a 2021/2022-es tanéven kívül - a 
koronavírus járvány miatt - a 2019/2020, a 2020/2021-es tanévekre vonatkozó fontosabb 
eseményekről is számot ad. 
 



A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium intézményvezetője 
által elkészített beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, valamint a szakmai beszámolót 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola 
és Gimnázium - 2019/2020, 2020/2021, valamint a 
2021/2022-es tanévekre vonatkozó - szakmai 
beszámolóját elfogadja.  
 
Köszönetét fejezi ki a fenntartónak, az 
intézményvezetőknek, valamint az intézmény valamennyi 
dolgozójának a szakszerű és lelkiismeretes nevelő-oktató 
munkájukért. 
 
 

2022. november 15. 
 
        

 Dobó Zoltán 
         polgármester 
 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN BAPTISTA TECHNIKUM, 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

2019-2022. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Jelenlegi fenntartónk a Baptista Szeretetszolgálat 2012. szeptember 1. napjával vette át a 

fenntartói jogokat Tapolca Város Önkormányzatától. 

Az iskolában azóta is zökkenőmentesen folytatódik az oktató-nevelő munka, nem erőltettük a 

vallásos nevelést, azonban az alapdokumentumainkban (Házirend, Szakmai Program) 

megfogalmazásra kerültek azok az elvárások, amelyek a baptista keresztény hit alapkövei: az 

emberi méltóság tiszteletben tartása, segítségnyújtás a rászorulóknak, a tisztelet- és a 

szeretetteljes légkör kialakítása. Heti egy alkalommal Bibliaismeret órán ismerkednek meg 

diákjaink a keresztény vallással. 2022. szeptemberétől iskolalelkész látja el a hitélettel 

kapcsolatos teendőket.  

Az iskola korábbi alapfilozófiája is támogatásra talált, miszerint folyamatosan figyelni kell a 

térség gazdasági szereplőit, és ahhoz kell igazítani a képzési szerkezetet. 2019-től az új 

szakképzési törvénynek megfelelően átdolgoztuk iskolánk szakmai programját, 

megteremtettük a duális képzés feltételeit. 

 

TANULÓK 

 

2019 szeptemberétől a megszüntetett zánkai Egry József Középiskola mintegy 100 diákja 

folytatta tanulmányait iskolánkban. Az akkori létszámnövekedés a mai napig megmaradt. 

Mindez köszönhető aktív és hatékony beiskolázási gyakorlatunknak. 

 

JELENLEGI KÉPZÉSI SZERKEZETÜNK 

Technikum: 

- Épületgépész technikus 

- Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 

- Közszolgálati technikus 

- Turisztikai technikus 

- Vendégtéri szaktechnikus 

Szakképző 

- Cukrász 
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- Hegesztő 

- Kereskedelmi értékesítő 

- Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő 

- Pincér-vendégtéri szakember 

- Szakács 

Szakgimnázium – érettségi vizsgára felkészítő (kifutó): 

- Épületgépészeti szakgimnázium 

- Informatikai szakgimnázium 

- Rendészet és közszolgálat szakgimnázium 

- Vendéglátóipari szakgimnázium 

Érettségi utáni szakképesítések: 

- Közönségkapcsolati szakember 

- Közszolgálati ügyintéző 

- Vendéglátásszervező 

- Turisztikai szervező, értékesítő 

Szakközépiskola (kifutó): 

- Érettségire felkészítő szakközépiskola 

Általános gimnázium 

 

OKTATÓK 

 

Fontos feladat az oktatók biztosítása. Ki kell alakítani egy olyan rendszert, amelynek 

segítségével meg lehet oldani a megfelelő szakos ellátottságot a közeljövőben. Ugyanis a 

főállású oktatói gárdánk megidősödött. 
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Az oktatók közül 13 fő (ebből 7 nő) 60 év feletti. Egyikük már nyugdíjas. Az 55 év felettiek is 

heten vannak. Fontos, hogy megtartsuk jelenlegi pedagógusainkat; amennyire lehet, 

marasztaljuk őket esetleges nyugdíjba vonulásuk után is. Jelenleg is szükségünk van jól képzett 

oktatóra (matematika). 

A sokrétű szakmai képzés, a csoportbontások szükségessé teszik óraadók alkalmazását. 

 

GAZDÁLKODÁS 

Fenntartónk kiemelt célkélt kezeli a működőképesség fenntartását. Igyekszik megteremteni és 

biztosítani a zavartalan működéshez szükséges anyagi forrásokat. 

Fontos cél a nemzetközi kapcsolatok ápolása. Ez azonban a jelen gazdasági helyzetben, 

valamint a covid okozta nehézségek miatt, napjainkban háttérbe szorult. Odafigyelünk a 

tehetséges tanulók versenyeztetésére, versenyek szervezésére. Ezekre is minden esetben 

rendelkezésre álltak az erőforrások, eszközök. 

Megöregedett kisbuszunk mellé sikerült vásárolnunk egy fiatalabbat. Az idősebbet felújíttattuk, 

egy ideig használtuk, majd értékesítettük. 

Az épület bejáratának homlokzata új színt kapott, rendbetettük belső udvarunkat. A tanműhely 

felöli oldalon a bejáratnál a 2022-es tanév csőtöréssel indult. Ennek javítása után a bejárat 

akadálymentesítése is megtörtént. 

2022 nyarán a diszeli Gönczy Pál Szakközépiskola bezárása után, lehetőségünk adódott 

Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonát képező eszközökhöz hozzájutnunk. Olyan 

asztalokat, székeket, számítógépeket, konyhai eszközöket kaptunk térítésmentesen, 

amelyeknek nagy hasznát tudjuk venni. 

Mindezeket ezúton is köszönjük! 

Informatikai rendszerünket, hálózatunkat korszerűsítettük. Optikai kábelen keresztül gyorsabb 

internetre tettünk szert, szervercserét hajtottunk végre. 

Az energetikai katasztrófa iskolánkat sem kíméli. A fenntartói elvárásoknak megfelelően 

igyekszünk takarékoskodni, aminek érdekében rezsicsökkentési intézkedési tervet dolgoztunk 

ki. 
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Beépítésre került gázkazánunk mellé egy OZW672 típusú elektronika, amely lehetővé teszi a 

távoli belső hálózat elérését, lehetőséget adva a grafikus megjelenítésre és a pillanatnyi értékek 

leolvasására és a paraméterek változtatására (üzemidő, víz hőmérséklet). Ennek segítségével 

takarékosabban fűthetünk. Szükséges lenne a radiátorok visszatérő szelepeinek cseréje, 

szabályozása. A jelenleg gazdaságtalan használati melegvíz előállítását elektromos melegvíz 

tárolókkal (bojler) oldjuk meg. 

A VR GEOPARKS nemzetközi projektünk terv szerint halad. Intézményünk 2021-ben 

csatlakozott török partnerek felkérésére a VR@Geoparks elnevezésű pályázathoz. 

A pályázatban olasz, török, horvát, lengyel, portugál partnerekkel együttműködésben 

igyekszünk bemutatni a geoparkok oktatásban hasznosítható tudásbázisát. 

Célunk, hogy a pályázatban közreműködő 1 egyetem, 2 középiskola és 1 általános iskola a 

közreműködő 5 geoparkkal olyan oktatási tartalmakat állítson elő, amely a geoparkok működési 

területén található geológiai, történelmi, ökológiai, művészeti, építészeti és mezőgazdasági 

jellemzőkre egyaránt ráirányítja a figyelmet. 

A megvalósítandó pályázat fókuszában a környezettudatosság és környezetvédelem áll. 

Szervesen kapcsolódik a pedagógiai programunk céljaihoz. 

 

A PEDAGÓGIAI MUNKA SIKEREI, INNOVÁCIÓS TERÜLETEK ÉS 

EREDMÉNYEK 2022-BEN 

Társadalomtudományok területén: 

SZÍNEK – Baptista Középiskolák III. Országos Ki Mit Tud Vetélkedője 

- Tánc és mozgás III. helyezett Molnár Adrienn Elza, Szabó Jázmin Virág 

- Vers és próza II. helyezett Soós Boglárka 

- Hangszer egyéni II. helyezett Ángyán Luca 

 

Természettudományok területén: 

Veszprém megyei biológia versenyen 7 fővel indultunk. A második és a negyedik helyezett is 

tanulóink közül kerültek ki. 

2. helyezett Fekete Viktória 11.a  

4. helyezett Forika Boglárka 11.a 

 

Idegen nyelv területén: 

Összesen 15 db. nyelvvizsga bizonyítványt vehettek át tanulóink a tanév során, 11 db. B2 

(középfokú) komplex, 1 db. B2 (középfokú) írásbeli, és 3 db. C1 (felsőfokú) komplex. Emelt 

szintű érettségit tett angol nyelvből 3 tanulónk, egy fő előrehozott érettségi formájában, a 

kétéves érettségire felkészítő szakközépiskola keretében. Mindhárman jeles osztályzatot 

szereztek 80% és 94% közötti eredménnyel, így mindhárom vizsgázónk érettségi bizonyítványa 

államilag elismert B2 (középfokú) komplex nyelvvizsgával egyenértékű. 



 

Testnevelés és sport területén: 

Kézilabda leány „A” kategória Diákolimpia Veszprém Megyei Döntő IV. helyezés 

Kézilabda fiú „A” kategória Diákolimpia Veszprém Megyei Elődöntő III. helyezés 

Kosárlabda fiú „A” kategória Diákolimpia Veszprém Megyei Döntő V. helyezés 

Röplabda fiú „B” kategória Diákolimpia Megyei Elődöntő III. helyezés 

Labdarúgás Diákolimpia Megyei Elődöntő I. helyezés, Megyei Döntő IV. helyezés 

Futsal Diákolimpia Megyei Elődöntő II. helyezés 

Fair Play Cup leány labdarúgás Körzeti Döntő I. helyezés, Megyei Döntő VI. helyezés 

Fair Play Cup fiú labdarúgás Körzeti Döntő III. helyezés, Megyei Döntő V. helyezés 

Asztalitenisz Diákolimpia Körzeti Döntő II., III. helyezés 

Asztalitenisz Diákolimpia Veszprém Megyei Döntő IV. helyezés 

Tollaslabda fiú Diákolimpia Területi Döntő 

 

Informatika ágazatban:  

Az SZTÉV versenyen az idei évben a tíz végzősünk közül 8 gondolta úgy, hogy megméretteti 

magát. Az első forduló 735 fős mezőnyében minden az első 40%-ban végeztek. Ketten egy 

helyezéssel maradtak el a gyakorlati fordulóba kerüléstől (63-71 helyen végeztek, ez már az 

első 10%.). A végén Hamusi Ferenc a szolnoki versenyt a 15-16. helyezésen zárta. 

 

Épületgépész ágazatban:  

Az SZKTV. elődöntőjébe két fő központifűtés és gázhálózat rendszerszerelő tanuló jutott. A 

döntőben a harmadik és ötödik helyezést értük el. Szentpéteri Bálint Mózes tanulónk országos 

3. helyezést ért el szakmájában. 

 

Rendészet – közszolgálat ágazatban: 

2021.10.19., Veszprém, Hadkiegészítő és Toborzó Központ: Országos Haditorna, 12 résztvevő 

csapatból a 7. helyet hoztuk el; részvevők: 10.a: Aladics Kristóf, Ihász Tibor, 11.v: Pap Bence, 

Csombó Raul 

2021.10.19. Veszprém MRFK: Krimit-tud (szakmai, szerepjáték jellegű vetélkedő) Különdíjat 

hoztuk el. 12.v : Bogdán Lívia, Dobi Patrícia, Mórocz Noémi, Szabó Nóra 

 

Kereskedelmi – Turisztika – Vendéglátó ágazatokban: 

OSZTV, SZKTV 



A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen Farkas Adrián, Hajós Balázs, Szekér Viktória, Gémes 

Bálint, Peresztegi Botond a pincér szakmában az írásbeli fordulót követően sajnos nem jutottak 

tovább és nem érték el a 60%-os eredményt. 

Illés Tamás a szakács szakma írásbeli fordulójában elérte a 60%-os eredményt, amelynek 

következtében mentesült az írásbeli vizsgarész alól. 

Pimper Krisztián szakács tanuló bejutott az SZKTV döntőjébe, ahol előkelő 4. helyen 

végzett, így mentesült a szakács szakmai vizsga alól. Szabó Noé az SZKTV-n 6. helyen végzett 

így ő is mentesült a szakács szakmai vizsga alól. 

Mészáros Viktória, Zsigrai Katalin cukrász szakmában az írásbeli fordulót követően elérték a 

60%-os eredményt, amelynek következtében mentesültek az írásbeli vizsgarész alól. 

Borzai Eszter Panna, Nagy – Kaszap Andrea, Szabó Dzsenifer, Szabó Patrik eladó szakmában 

szintén nem jutottak tovább. 

 

ÁSZÉV 

A Közművelődési ismeretek Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenyében az alábbi eredmények születtek a II. fordulót (írásbeli döntő) 

követően: 

1..helyezett: Ürmös Ivett 

3. helyezett: Dajka Mikolt 

4. helyezett: Varga Lili Borbála 

5. helyezett: Navratil Krisztina 

6. helyezett: Pad Antónia 

7. helyezett: Molnár Zsófi 

8. helyezett: Vörös Eszter 

10. helyezett: Csontos Felícián 

11. helyezett: Horváth Laura 

 

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évzáró eseményén díjazta a kiemelkedő 

tanulmányi és oktatói teljesítményeket. Szabó Noé, Pimper Krisztián, Resperger Mihály és 

Szentpéteri Bálint Mózes kaptak elismerést. Szentpéteri Bálint Mózes elnyerte az Év Kiváló 

Tanulója címet is. 

 

Tapolca, 2022. november 07.       Fekete Lajos sk. 

                 igazgató 


