
 
  

Város Polgármestere 

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a        Telefon: 06 23 310 174/213-as mellék 

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 

 
Tájékoztató a Szakgimnázium építéséről 

 
 

Frész Attila úr a Szakgimnázium megbízott igazgatója a mellékelt tájékoztatót 
készítette az Oktatási és Kulturális Bizottság részére. 
 
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet lesz a Szakgimnázium fenntartója. A tervek 
szerint: 
 
a „létrejövő szakgimnáziumban az oktatási és piaci igényeknek megfelelően angol 
nyelvi előkészítő évfolyamot és kéttannyelvű, angol-magyar nyelvű képzést tervez, a 
szakképzést illetően pedig a nyugat Pest megyei igényekhez igazodva logisztikai, 
gazdasági, informatikai képzést nyújt majd a jövőben”. 
 
A megbízott igazgató úr a tájékoztatóban röviden összefoglalja, hogy milyen 
szempontok alapján fog az iskola működni, illetve milyen képzést tud a biatorbágyi 
fiataloknak nyújtani. 
 
 
Biatorbágy, 2019. április 18. 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző 
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Biatorbágyon megvalósuló szakgimnázium 
 

1. A Kormány 1126/2019. (III. 13.) Korm. határozata értelmében a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program II. ütemének megvalósítása (a továbbiakban: Program) érdekében a Kormány 
egyetért a Program keretében tervezett Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építésének 
előkészítésével. A határozat az új szakgimnázium építésének előkészítésével  a Nemzeti 
Sportközpontokat bízza meg, illetve a beruházások megvalósítójaként a Beruházási Ügynökséget 
jelöli meg. A beruházások előkészítésének kormányzati felelőse az Emberi Erőforrások minisztere. A 
előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. december 31. napjáig kell megvalósítani. 

2. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖS) az Innovációs és Technológiai Minisztériummal 
(ITM) 2018. decemberében kötött együttműködési megállapodás értelmében a létesítendő 
biatorbágyi szakgimnázium fenntartója lesz. Az új fenntartó elkötelezett a 21. századi, minőségi 
oktatás mellett, amelynek az alább olvasható alapelvek szerint a tervekben is érvényt akar szerezni. A 
MÖS az elkötelezettségét azzal is megmutatja, hogy mind a hazai, mind a külföldi vállalati szektort 
már az előkészületi szakaszban bevonja a projektbe, és komoly erőforrásokat mozgósít a magas 
színvonalú megvalósítás érdekében. 

3. A MÖS a létrejövő szakgimnáziumban az oktatási és piaci igényeknek megfelelően angol nyelvi 
előkészítő évfolyamot és kéttannyelvű, angol-magyar nyelvű képzést tervez, a szakképzést illetően pedig a 
nyugat Pest megyei igényekhez igazodva logisztikai, gazdasági, informatikai képzést nyújt majd a jövőben.  

4. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a létesítendő szakgimnázium tervezésével és építésével 
kapcsolatban, mint az intézmény későbbi fenntartója a következő szempontokat kívánja 
érvényesíteni: 

• funkcionális és multifunkcionális, vagyis egyszerűségre, praktikusságra törekvő, az oktatás 
céljainak megfelelő, továbbá azon túl, hogy az épület a nevelés, oktatás céljaihoz igazodik, 
szolgálja a helyi közösségi célokat is. 

• fenntartható, vagyis legyenek jövőbe mutató energetikai megoldások (napelem, hőszivattyús 
rendszer), legyen könnyű az épület üzemeltetése, legyen könnyen tisztítható, könnyen 
karbantartható, javítható és tűrje jól a nagy igénybevételt. 

• flexibilis, vagyis az épület és terei legyen képes támogatni a változatos módszertant, mert a 
minőségi oktatás megköveteli, hogy az iskolai oktatás terei többféle pedagógiai módszer 
alkalmazására legyenek alkalmasak különféle méretű csoportokban, továbbá az épületnek 
alkalmasnak kell lennie az esetleges oktatásügyi változtatások követésére, vagy a változó 
igényeknek megfelelni. 

• transzparens, vagyis az épületben zajló tevékenységek mindenki számára átláthatónak kell 
lenniük, ezáltal erősítve az egymás iránti bizalmat és tiszteletet. A terek kialakításánál 
elvárás, hogy a terek világosak, átláthatók legyenek, a környezetből látni lehessen a zajló 
munkát. 

• minőségi, vagyis az iskola épületének és tereinek sugároznia kell az igényességet, ezzel is 
növelve a bent tartózkodók önbecslését, támogatva őket abban, hogy ők is minőségi munkát 
végezzenek. Olyan tervezésre és kivitelezésre van szükség, amely hosszútávon gondolkodik, 
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és nem áll fenn annak veszélye, hogy rövid időn belül a különböző javítások vagy 
szükségmegoldások miatt lehasznált, kopott képet nyújt majd.  

• digitális, vagyis elvárás, hogy az épület terei úgy legyenek kialakítva, hogy azok minden 
szempontból alkalmasak legyenek a digitális eszközökkel végzett munkára, mert a 21. századi 
oktatásnak is jellemzője a digitalizáció. 

A Biatorbágyra tervezett szakgimnázium a fiatalok számára számos előnnyel jár:  

• helyben lesz lehetőségük középiskolai tanulmányokat folytatni, nem kell Budapestre vagy 
Budaörsre bejárni 

• biztos angol nyelvismeretre tehetnek szert, amely mind a felsőoktatáshoz, mind a jó kereseti 
lehetőségeket kínáló munkahelyekhez kaput nyit 

• a 21. századi pedagógiai módszerekkel végzett oktatás által, amelyek a különböző 
kompetenciák megerősítését helyezi előtérbe, olyan tudáshoz jutnak a fiatalok, amellyel 
bárhol képesek megállni a helyüket 

• a szakgimnázium az érettségi mellett olyan szakképesítést ad a fiatal kezébe, amellyel 
könnyen elhelyezkedhet akár a környéken is és jó kereseti lehetőséghez jut 

Reméljük, hogy egy jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szakgimnázium nagyban hozzá tud 
járulni a városi fejlődéséhez, és kielégítő választ ad majd a lakosság középfokúoktatás iránti igényére. 

Frész Attila 

oktatási szakértő, megbízott iskolaigazgató 
fresz.attila@segelyszervezet.hu 
Tel: +36 70 509 3053 
  
Ökumenikus Segélyszervezet 
H-1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 64. 
www.segelyszervezet.hu 
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