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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tájékoztató a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium építéséről és a 
tanévkezdésének tapasztalatairól 

 

A Kormány, az 1210/2021.(IV.29.) Kormányhatározatában egyetértett a biatorbágyi 

technikum beruházásának programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő 

további előkészítésével és megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Biatorbágy 

belterület 9571/4 helyrajzi számú ingatlanon. A munkaterület átadása 2021. június 9-én 

megtörtént. 

A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium (továbbiakban: BIT) igazgatója 

beszámolójában kifejti, hogy az épület kivitelezése a kedvezőtlen makrogazdasági 

körülmények ellenére is megfelelően halad, a jelentős mértékű építési anyagok 

deponálásának köszönhetően. 2022. október 30-ig 50 %-os készültségi szint várható. 

A középiskolába 222 tanuló részéről 315 jelentkezés érkezett (190 gimnáziumi és 125 

technikumi) és végül 65 diákkal kezdte meg a 2022/2023-as tanévet Bicskén, a Vajda János 

Technikum épületében két osztállyal (egy gimnáziumi és egy pénzügy-számviteli technikumi 

osztállyal). A felvételre került diákok közül 21 fő jár Biatorbágyról. A diákok Biatorbágy és 

Bicske között a Volánbusz 761-es számú járatával utazhatnak.  

 

A BIT igazgatójának beszámolója az előterjesztés melléklete. 

 

Biatorbágy, 2022. október 13. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

…/2022. (X. 27.) határozata  

Tájékoztató a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium építéséről és a 
tanévkezdésének tapasztalatairól 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Innovatív 
Technikum és Gimnázium építéséről és a tanévkezdésének tapasztalatairól szóló 
beszámolót.  
A BIT igazgatója által megküldött beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyzői titkárság 

 



 

Beszámoló 
 

Biatorbágy Város Képviselőtestülete részére 
2022. október 27. 

 
 
Iskolaépület kivitelezése 
 
Az iskolaépület kivitelezése a kedvezőtlen makrogazdasági körülmények (építőipari ellátási 
láncok problémái, inflációs nyomás) ellenére is a vállalásoknak megfelelően halad. A 
kivitelező Fejér-B.Á.L. Zrt. jelentős mennyiségű alapanyagot deponált be az építkezés 
helyszínén, valamint saját raktáraiban is, így a munkafolyamatokhoz szükséges anyagok 
rendelkezésre állnak. 
Szeptember végére befejeződtek a szerkezetépítési munkálatok: elkészültek a beton alaptestek, 
valamint az alagsori vasbeton és égetett kerámia falak, pillérek. Beépítették a tornaterem 
előregyártott tetőszerkezetét, és a lépcsőházak vasbeton falai is állnak. Megtörtént a vasbeton 
szerkezetekbe kerülő villamos alapvezetékek csövezése, valamint az elektromos villámvédelmi 
hálózat kialakítása. Az alagsorban és földszinten a gépi szellőztetés nyomvonala kiépítésre 
került, a földszinti gipszkarton falak zárása 95%-ban kész. Folyamatban van a földszinti éttermi 
részen a padló rétegrend kialakítása. Jól haladnak a külső közmű szennyvíz- és az ivóvízhálózat 
telepítésével is. Folyamatban van továbbá az épület külső hőszigetelése. Tovább építik a belső 
elválasztó falakat. Tervek szerint október végéig beépítik a nyílászárókat, így a belső munkálatok 
temperáló fűtés mellett végezhetők a későbbiekben. 
Következő mérföldkő: 2022. október 30.– 50%-os készültségi szint. 
 

  
 

  
 



 

 
2022/23-as tanév indulása 
 
A 2022. április 29-én zárult központi felvételi folyamat eredményeképpen iskolánkba 222 
tanuló részéről 315 jelentkezés (190 gimnáziumi és 125 technikumi) érkezett. A Biatorbágyi 
Innovatív Technikum és Gimnázium 65 diákkal kezdte meg a 2022/2023-as tanévet 
szeptember 1-én Bicskén, a Vajda János Technikum épületében. A bicskei intézmény 4 
számunkra fenntartott tanterme a nyár folyamán felújításra került. A diákok Biatorbágy és 
Bicske között a Volánbusz 761-es számú menetrendszerű járatával utazhatnak. 
 

 
1. ábra: Tanulók lakóhely szerinti megoszlása 

 
A 2022/23-as tanévben indult képzéseink: 

• gimnáziumi képzés (4 éves) 
• pénzügy-számviteli technikumi képzés (5 éves) 

A 2023/24-es tanévben a terveknek megfelelően már 4 osztályt indítunk, melyek a következő 
képzéseket foglalják magukba:  

• általános gimnáziumi  
• nyelvi előkészítővel bővített magyar-angol két tanítási nyelvű 
• pénzügy-számvitel,  
• informatika,  
• logisztika 
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