
Véleményezés 

 

 

Csabai Róbertnek, a BGSZC Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskolájának 

intézményvezetői állasának betöltésére beadott pályázatát a megtartott Diákönkmányzati 

ülésen, a Diákönkormányzat elnökének felolvasása után megismertük. 

 

Nagyra értékeljük Csabai Róbert igazgató úr, az iskoláért tett erőfeszítéseit, eddigi 

terveinek megvalósulását: 

- DÖK iroda kialakítását,  

- udvar teljes kőrű kiépítését, rendszeres használatra kialakítását, a két 

tanteremmel, színpaddal, strandröplabda pályával,  

- a tetőszerkezet felújítását, 

- aula burkolatának cseréjét,  

- a könyvtárépület hőszigetelését és nyílászáróinak cseréjét, 

- számítógépparkunk bővülését, 

- „okos” táblák, projektorok felszerelését,  

- iskolamúzeum, és terasz létrehozását, 

 

Támogatjuk Csabai Róbert pályázónak azon törekvéseit, melyek szerint 

- sportpályák fejlesztését,  

- szakképzés bővítését, 

- további felújítási munkálatokat (tornaterem, lépcsőház) 

- tantermek projektor és laptoppal történő felszerelését, 

- rendezvények körének szélesítését,  

- sportosztály létrehozását 

tűzi ki célul. 

 

 

Csabai Róbert rugalmas hozzáállásának köszönhető, hogy a Diákönkormányzat eddigi 

működése mindig zökkenőmentes volt. A Diákönkormányzati kezdeményezéseket mindig 

támogatta, minden lehetőséget megteremtett működésünkhöz, a különböző fórumokon való 

részvételekhez.  

 

Mindent összegezve a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 

intézményvezetőjévé való kinevezését 16 megjelent osztályból, 16 igen és 0 nem szavazattal 

támogatjuk.  

Pályázatában foglaltakkal, megvalósítási célokkal teljes mértékben egyetértünk. 

 

Budapest, 2016. április 19. 

 

 

 

 

Madarász Petra      Pallagi Zsuzsanna 

DÖK-elnök       DMSP 



Felzárkóztató és tehetséggondozó munkaközösség 

Csabai Róbert  pályázata tartalmilag és formailag megfelel az előírásoknak. Az ebben megjelenő célkitűzések, 

tervek, szerves folytatását képezik eddigi tevékenységünknek. A pályázó személyét jól ismerjük, vezetésével 

sikerrel megfeleltünk az iskolánkat érő újabb és újabb elvárásoknak:  

Nagy eredmény, hogy rövid idő alatt sikerült megszervezni az iskola OKJ-s képzéseit, melyek – vélhetően 

bővülő körrel - a jövőben is folytatódnak. Elindult a pályázatok készítése, ezek sok lehetőséget rejtenek a 

tehetséges tanulók gyarapodásához, a lemaradók felzárkóztatásához.  

Csabai Róbert igazgató lelkes, tettre kész vezető, elkötelezett iskolánk iránt. Reformer egyéniség, újító 

szándékai jól illeszkednek a megújításra váró iskola koncepciójába. 

Eddigi eredményei igazolják őt: néhány év alatt sikerült egy hangulatos, jól felszerelt, barátságos, szép 

környezetű iskolát teremtenie, olyat, ahová szívesen járnak a gyerekek.  

Tekintettel arra, hogy a tanulók idejük nagy részét itt töltik, ez továbbra is fontos szempont. A  pályázat ebben 

a tekintetben is tartalmaz elképzeléseket a jövőre nézve. 

Egyre színesebb a diákélet, a pályázat szerint tovább bővülnek a tanulók lehetőségei a sport terén, a 

művészeti és kultúrális élet lehetőségeit tekintve. Ezek a lehetőségek nemcsak a diákéletet színesítik, de 

hiánypótló szerepük is van, nevelő-oktató munkánknak pedig évtizedek óta az alapját képezik. 

Nem utolsósorban szeretném még megemlíteni azt is, hogy tantestületünk szellemisége is megújult vezetése 

alatt, megítélésem szerint ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy megfeleljünk az oktatást érő kihívásoknak.  

Csabai Róbert igazgató úr tevékenysége ebben a tekintetben is segít nekünk új, másfajta, célravezetőbb 

irányokat találni sikeres pedagógiai munkánkhoz, az egyre nehezebbé váló körülmények között. 

Pályázatát támogatom. 

Benczéné Veszteg Erzsébet munkaközösség vezető 

Budapest, 2016. május 3. 



A humán munkaközösség véleménye Csabai Róbert igazgatói pályázatáról 

 

A vezetői pályázat jól szerkesztett, tartalmas, külső megjelenésében is esztétikus. Különös, 

egyéni jelleget adnak a pályázatnak a részek közötti, bevezető idézetek. Bizonyítja a pályázó 

sokéves pedagógiai tapasztalatát és lelkes „nagyot álmodni tudó” jellemét. Az elmúlt négy 

évben iskolánk két átszervezésen is átesett, amit intézményvezetőként zökkenőmentesen 

lebonyolított. Intézményvezetői évei alatt iskolánk külső megjelenése sokat változott, 

vonzóbb és hívogatóbb lett. Digitális táblákkal és tananyaggal gyarapodtunk. Az iskola 

programjaiban is megújult, egyre több vonzó, az iskolába becsalogató program várja 

diákjainkat és a külsősöket is. 

A vezetői pályázat erényének tartjuk, hogy egyenlő hangsúlyt fektet mind az oktatás, mind a 

nevelés területére. Figyelembe veszi a mai kor igényeit és kihívásait. Kiemelkedően 

fontosnak tartja a szakmai képzés fejlesztését, az ágazati szerkezetbővítést. 

Pályázatában igen fontos szerep jut a kapcsolatrendszer bővítésének mind a fenntartó, az 

önkormányzat felé, mind a szülők felé. 

Örömmel fogadtuk, hogy kiemelt fontossággal bír pályázatában a módszertani megújulás. 

Már történtek lépések ezen a területen: a projektorok beszerzése,a számítógéppark 

megújítása, az új iskolabútorok beszerzése már ebbe az irányba mutat. Reméljük, ez a 

folyamat nem áll meg, és a jövőben módszertani előadások, továbbképzések is segítik majd a 

munkánkat. Továbbá szeretnénk, hogy az oktató munka nagyobb szerepet kapjon a 

következő ciklusban. 

Összességében Csabai Róbert pályázatával meggyőzött bennünket, hogy kreativitása, 

jártassága az új pedagógiai módszerekben, nyitottsága az újdonságokra és lelkesedése 

pozitívan hat majd iskolánk fejlődésére. 

Csabai Róbert pályázatát a humán munkaközösség támogatja. 

 

Budapest, 2016.április 19. 

 Pleszel Sándorné 

 a humán munkaközösség vezetője 



Az idegennyelvi munkaközösség véleménye a tagintézmény-vezetői pályázatról 

 

A munkaközösség egyöntetű véleménye szerint a pályázat átgondolt, megszerkesztett, 

esztétikus. Hangneme is jelzi a jelölt mögött álló szakmai tapasztalatot. Alaposan áttekinti a 

korábban kitűzött és nagyrészt el is ért célokat.  

Pozitívumként lehet értékelni, hogy törekvései nagyon diákcentrikusak és reális jövőbeli 

célokat tűz ki. Megjelöli nemcsak a külső, de a belső megújulást is. Ennek részeként szeretne 

hangsúlyt fektetni a pedagógus-továbbképzésekre, amit mi is támogatunk. Örömmel vettük, 

hogy további irányítása alatt az oktató munkára is szeretne minél nagyobb hangsúlyt fektetni. 

Ennek feltételeként megjelöli a tantermek átalakítását, modernizálását is. Ez már a nyelvi 

tantermekben levő padok cseréjével elindult. Bízunk benne, hogy ezek a fejlesztések, újítások 

tovább folytatódnak és kiterjednek az osztálytermekre és a tanárira is.  

Összefoglalva örülünk az innovatív megoldásokat ígérő pályázatnak és a törekvéseknek, ami 

egy diákok és tanárok számára egyaránt kellemes feltételeket biztosító környezet létrehozását 

tűzte ki célul. A pályázatot az idegennyelvi munkaközösség egyhangúlag támogatja. 

 

Budapest, 2016. április 28. 

 

 Nagy Dóra 

 munkaközösség-vezető 
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A Közalkalmazotti Tanács véleménye 

tagintézmény-vezetői (magasabb vezető) pályázatról 

A pályázó neve: Csabai Róbert 

A pályázat kiírója: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Pályázat időtartama: határozott idejű, 5 évre szóló 

A vezetői megbízás időtartama: 2016.07.02-2021.07.01. 

A munkavégzés helye: 1201 Budapest, Vörösmarty u. 30. 

A Közalkalmazotti Tanács véleményezési joggal rendelkezik a tagintézmény-vezetői (maga-

sabb vezető) pályázattal kapcsolatban. A tagintézmény-vezetői állás betöltésére egy pályázat 

érkezett, melyet a KT időben megkapott véleményezésre, s a törvényben előírtaknak megfele-

lően megismert. A pályázatot a tantestület (50 fő), a részmunkaidőben foglalkoztatottak (12 

fő), az óraadó tanárok (4fő), a nevelési és oktatási munkát segítők (5 fő) és a nem pedagógus 

munkakörben dolgozók (12 fő) kapták meg véleményezésre. Az előzetes megbeszélések és 

írásos dokumentumok alapján a Közalkalmazotti Tanács állásfoglalása: 

Csabai Róbert tagintézmény-vezetői (magasabb vezető) pályázatát támogatja. 

Indoklás 

Csabai Róbert 2012. évtől a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola, az akkor még önál-

lóan működő iskola megválasztott igazgatója, majd 2015. július 1-jétől a 18 iskola összevoná-

sával megalakult, gazdasági szakképzést egyesítő BGSZC irányítása alatt működő iskola tag-

intézmény-vezetője. Az iskola e rövid idő alatt háromszor volt kénytelen fenntartóváltást 

megélni. E körülmények határozták meg, illetve befolyásolták az elmúlt időszak tagintéz-

mény-vezetői időszakát.  

Csabai Róbert tagintézmény-vezetői pályázata sokrétű, valamennyi fontos területre kiterjed. A 

három nagyobb témakört felölelő, 24 oldalból álló pályázat tájékoztatást ad a 2012-ben meg-

választott igazgató oktató-nevelő és a későbbiekben a tagintézmény-vezetői feladatairól. Főbb 

gondolatait a „Vezetői hitvallás”, a „Személyi feltételek”, a „Helyzetelemzés” és „A megújuló 

iskola koncepciója” fejezeteken belül fejtette ki.  

Az elmúlt évek alatt az iskola adottságaira építve fontos szerepet kapott a hiányosságok meg-

szüntetése. A pályázat írója a pályázat tartalmát és lényegének filozófiáját előre vetítve meg-

határozza a mai kor igényeit és kihívásait. Kiemelkedően fontosnak tartja az új szakképzési 

arculathoz való alkalmazkodást, a szakmai képzés fejlesztését. Előtérbe helyezi a nappali 

rendszerű és esti OKJ-s képzést új szerkezetbővítéssel. Az elmúlt időszakban sokat tett azért, 

hogy egy dinamikusan fejlődő, együttműködő iskoláról alkothassunk képet. Éppen ezért elő-

térbe helyezi az új beiskolázási stratégiát, a minél hatékonyabb propagandamunka kifejtését a 

tanulói létszám növelése érdekében. Ennek érdekében törekszik jó kapcsolati rendszer kiépí-

tésére, a beiskolázás előtt álló szülői réteg minél szélesebb körben való tájékoztatására.  
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A „Személyi feltételek” fejezetben kiemeli, hogy az eddigi eredményeit a tantestület segítő 

együttműködésének köszönheti, a dicséret és érdem őket érinti. Valóban sok munka van a 

háttérben. A tantestület javasolja, hogy a jövőben a feladatok elvégzését előre tudatosan szer-

vezze meg, jelölje ki a felelősöket megfelelő időben, legyenek konkrétabbak az elvégzendő 

tevékenységek, a nagyobb rendezvények előkészítése előtt legyenek megbeszélések.  

A személyi feltételek javítása érdekében jobban oda kell a jövőben figyelni arra, hogy ne le-

gyenek gyakoriak a tanárváltások. Sokkal inkább összetartó tanári közösség kialakítására kell 

törekedni, a kollégákat arra kell ösztönözni, hogy mindenki részt vegyen a feladatok elvégzé-

sében.  

A pályázatíró maximálisan elismeri, hogy az oktató munka mellett az innovatív tevékenysé-

gekben jelentős segítséget nyújtottak az egyéb alkalmazotti körben foglalkoztatottak is. El-

képzeléseinek megvalósításába szinte az egész iskolát érintő közösséget bevonta. Éppen ez a 

tulajdonság fogalmazódott meg a hitvallásként leírt gondolataiban: „csapatszellem, hatékony 

együttműködés, demokratikus döntéshozatal és követetek tőled, mert tisztellek”. Úgy gondol-

juk, hogy ezek tényleg szívből jövő gondolatok.  

Folyamatosan motiválja a tanárokat, a technikai dolgozókat, a diákokat, hogy mindenki te-

gyen meg minden tőle telhetőt a közös cél érdekében, mert csak így lehet valódi eredménye-

ket elérni. Első döntései között szerepelt, hogy a bejáratnál levő szűk kerítést megszüntesse. 

Ezt mintegy az irányítása alatt álló iskola útját is szimbolizálja; teret kell adni mindennek és 

mindenkinek a fejlődés érdekében.  

Innovatív tevékenységeit tükrözik pl. az aula felújítása, térkövezése, főépület tetőléceinek 

cseréje, csatornacsere, tantermi padok cseréje, iskolaudvar virágosítása, halastó kialakítása és 

még számos tárgyi fejlesztés.  

Pályázatában kiemeli az osztályfőnöki munka segítése, a jobb tanulmányi eredmény elérése, a 

neveltségi szint emelése, hiányzási óraszámok csökkentése érdekében létrehozott osztályérte-

kezletek hasznosságát. Hangsúlyozza az osztályfőnökök és a diákönkormányzat közösségal-

kotó, nevelési szerepét. Kiemelt feladat a jövőben a jobb tanulmányi eredmény elérése ösz-

tönzés és a hiányzási átlag csökkentése.  

Külön kitér a művészeti csoportok hagyományápoló tevékenységére, a magas színvonalon 

megrendezett iskolai ünnepélyekre, szülők-diákok-tantestület közös kulturális programjaira.  

Nagy hangsúlyt helyez pályázatában a sport és a művészeti oktatásra, de mindezek mellett fel 

kell vállalnunk a minőségi oktatás irányába való elmozdulás lehetőségeit is. Fontos a diákok 

kompetencia alapú fejlesztése. Javasolt, hogy a jövőben erre is jobban oda figyeljünk. A kö-

rülmények változásához igazodva szakmai téren is lépést kell tartanunk a munkaerő-piaci 

igényekkel.  
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Örvendetes, hogy a pályázó támogatja és ösztönzi a pályázati lehetőségeket, a kollégák és a 

diákok külföldi mobilitását és tapasztalatszerzését. Fontos stratégiai célnak tekinti a pályáza-

tokkal megszerezhető anyagi hátteret is. Kiemelt helyen szerepel a sport és testnevelés támo-

gatása, a tömegsport-foglalkozás keretében végezhető sporttevékenységek, különböző sport-

ági versenyek szorgalmazása.  

Közismert tényt, hogy a jelenlegi helyzetben, az állandóan romló feltételek mellett szűk moz-

gásteret kap az iskola, s benne a vezető és a tantestület is. A pályázatban megfogalmazott cé-

lok megvalósítása nagymértékben függ a fenntartótól is, valamint az oktatási politikai állan-

dóan változó helyzetétől is.  

A mai változó körülményekben nehéz előre tervezni. Ennek ellenére bizakodunk abban, hogy 

minden reményt keltő és bizakodást kifejező gondolat kész ténnyé válik, és a formálódó új 

oktatási helyzetben sikerül egy innovatív tantestületi és vezetői munkával megvalósítani kö-

zös céljainkat egy felnövekvő nemzedék oktatása és nevelése céljából. Az indokainkat figye-

lembe véve, pályázatát támogatjuk.  

Budapest, 2016. április 21. 

 

 

 

Dr. Tóthné Molnár Judit Kovácsné Teczli Éva Hodvognerné Gábor Gabriella 

 KT elnök KT tag KT tag 



Közgazdasági munkaközösség  véleménye Csabai Róbert intézményvezetői 

pályázatáról 

 

1. Helyzetelemzés 

Az elmúlt években a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola környezeti és 

tárgyi feltételei jelentősen javultak, amit részletesen taglal Csabai Róbert 

igazgatói pályázata.  A változások az igazgató embert próbáló erőfeszítéseinek 

eredményeként születtek. Ezek az eredmények elvitathatatlanok. Azt a célt 

szolgálják, hogy az iskolában együtt dolgozó közösség esztétikus, egészséges 

környezetben élhesse napjait, az oktató-nevelő munka tárgyi feltételei biztosítva 

legyenek. A mi munkánkat segítik a felszerelt projektorok, a digitális táblák, a 

folyosói tévék, a kerti tantermek; a géptermek, a könyvtár, a tornaterem, a 

tanári, a tető és a 3. emeleti tantermek felújítása, az iskolai és iskolán kívüli 

rendezvények megtartása. Csabai Róbert a Gazdasági Centrumon belül 

rendkívüli tehetséggel menedzseli az iskolát. Elmondhatjuk, hogy minden tárgyi 

feltétel maximálisan adott a tanórák megtartásához. 

Támogatjuk és köszönjük az eddigi fejlesztéseket! Most már csak rajtunk, 

tanárokon áll, hogy tudjuk-e használni az említett eszközöket az órai munka 

során. Reméljük, tudunk tovább haladni a megkezdett úton, valóra válik az 

álom, hogy minden teremet projektorral szereljenek fel. 

A tárgyi feltételekhez hozzá kell tenni az emberi tényezőt. 

A pályázatban "elhangzik", hogy tanári oldalról szinte optimális a helyzet. 

Figyelembe véve a külső feltételeket, a folyamatosan változó gazdasági-tanügyi 

előírásokat, tényleg elmondhatjuk, hogy irigylésre méltó helyzetben vagyunk: a 

szakmai órákat megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező pedagógusokkal 

látjuk el. Külön kiemelendő az OKJ-s képzésen oktató szakemberek 

foglalkoztatása. Reméljük sok mozgás után, stabilitás fogja jellemezni a 

munkaközösségünket! 

Egyetértünk a pályázatban leírtakkal, miszerint javult a tanulók neveltségi 

szintje, csak sajnos ez a javulás nem olyan látványos, mint a technikai 

feltételeké. A hiányzások száma drasztikus nagyságot ért el. Mi pedagógusok 

minden nap megvívjuk a magunk kis csatáit a diákokkal; a legapróbb sikernek, 

eredménynek is nagyon tudunk örülni.  

Ugyanez mondható el a tanulmányi helyzetről is. Szakmai tárgyak esetében 

jelentős előrelépést nem tapasztalunk. 



II. Jövőkép 

A jövőkép felvázolása a jelenlegi oktatási környezetben igen nehéz. A 

szakgimnáziumok képzési szerkezetének kialakítása még folyamatban van és az 

NGM-hez történő csatolásunk, a szakképzési centrum létrejötte óta mindössze 

szűk egy év telt el. Mindezek  meglehetősen nehéz helyzet elé állították a 

pályázót. Nehéz ebben a szituációban a jövőt tervezgetni.  

Ezek ellenére vagy mindezek mellett két dolgot hiányolunk a pályázatból: a 

tanulmányi eredmények javítására és a szakmai  képzésre vonatkozó jövőbeni 

elképzeléseket. 

A jövő kiemelt feladata a diákok kompetencia alapú fejlesztése, amely megfelel 

a XXI. század követelményinek. 

Egyetértünk a pályázóval abban, hogy a több lábon állás stratégiáját kell 

alkalmaznunk. A „megújuló iskola” koncepciója lehet az iskola egyik erőssége a 

mai változó világban, az életben maradásunk miatt is. Ennek érdekében 

nyitnunk kell a nappali képzés mellett az esti felé, ahogy tettük ezt már az idei 

tanévben is. A képzési szerkezetet illetően megfogalmazott változtatási szándék 

- a sportosztály beindításának tervezete néhány kérdést nyitva hagy, annak 

ellenére, hogy megvalósítását a közeli jövőben tervezi a pályázó. Hogyan 

illeszkedik az elképzelés a Gazdasági Szakképző centrum profiljába? Mely 

feltételekkel rendelkezünk a megvalósításhoz és melyeket kellene 

megteremtenünk a jövőben?  

Hiányoljuk annak részletezését, hogy a pályázó milyen pedagógiai és szakmai 

elvek mentén képzeli el a szakmai oktatást, hogy az versenyképes legyen, mivel 

a jelenlegi –meglátásunk szerint- frissítésre, reformálásra szorul. Úgy 

pedagógiailag, mint szakmailag.  

A körülmények változásához igazodva szakmai téren is lépést kell tartanunk a 

világgal. Fel kell vállalnunk a minőségi oktatás irányba való elmozdulás 

következményeit, hogy ne csak sport és művészeti vonalon legyen a „Vargás” 

névnek tekintélye. 

A közgazdasági munkaközösség támogatja Csabai Róbert igazgató pályázatát.  

 

Budapest, 2016. április 22.  



Csabai Róbert 

Intézményvezetői pályázatának értékelése 
Mérés-értékelés munkaközösség 

 

 

A pályázat formailag és tartalmilag is megfelel a követelményeknek. Részletes, az 

iskolai, intézményi élet minden területét felölelő, értékelő munka. Hangsúlyt fektet a jó 

áttekinthetőségre, megfogalmazásai közérthetőek. Gördülékeny stílusa tükrözi a pályázó 

személyiségét. A pályázat az iskolai Pedagógiai Programmal és valamennyi 

alapdokumentummal összhangban készült. 

A pályázat elején egy alapos ás átfogó helyzetelemzés található. A pályázó jól tájékozott, 

évek óta részese az iskolával kapcsolatos folyamatoknak, belülről ismeri a problémákat, 

eseményeket. A helyzet értékelése reális, amihez teljes összhangban kapcsolódik a pályázó 

célmeghatározása, illetve az ezekből adódó feladatok kitűzése. 

A helyzetelemzés tükrözi a pályázó személyiségét. Összefogott, körültekintő. A pályázó 

törekedett arra, hogy ne csak a múltat érintő kérdésben legyen tájékozott, hanem a jelen 

eseményeivel kapcsolatban is naprakész ismeretekkel rendelkezzen. Ezt nagyon fontos 

kérdésnek tartjuk, hiszen még napjainkban is alapvető változások mennek végbe a közoktatás 

területén, és ennek ismerete nélkül elképzelhetetlen a tervezés. 

Visszatekintve az elmúlt, közös munkával töltött évekre, megállapíthatjuk, hogy Csabai 

Róbert sok mindent megvalósított az előző igazgatói pályázatában leírtakból. Az iskola 

bizonyos részeinek a felújításán kívül, úgy érezzük, hogy az iskola szellemiségét is sikeresen 

megújította. A sok közös program felpezsdítette az iskola életét. Sikeresen formálta a diákok 

és a tantestület közösségét is. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy mindenki szívesebben lát hozzá 

az előtte álló feladatokhoz. A diákok is igénylik munkájuk figyelemmel kísérését, Csabai 

Róbert igazgatóként a papíron történő véleményezésen, dicséreten kívül nagyon fontosnak 

tartja a folyamatos személyes kapcsolatot, elismerést. Folyamatosan törekszik büszkeségeink 

elismerésére és megörökítésére. 

Az iskola megújítását továbbra is fontos feladatának tekinti a pályázó. Nagyon jól 

felismerte, hogy ennek az egyik legfontosabb feladata továbbra is az iskolánkba jelentkező 

tanulók számának növelése, valamint a bent lévő tanulók megtartása, neveltségi szintjük, 

tanulmányi eredményeik javítása. Ezért is fontos számára az új tanulási és tanítási módszerek 

elsajátíttatása. Tervei között szerepel az is, hogy a pedagógusok számára is megadjon minden 

olyan támogatást, ami a magas színvonalú, eredményes munkához kell. Örülünk neki, hogy a 

pályázó fontosnak tartja, a kollégák pozitív sikerélményekkel is gazdagodhassanak, mert ez 



eredményesebbé teheti a mindennapos munkát. Nagyon jó ötletnek tartjuk a sportosztály 

tervezett indítását, ami megújíthatja iskolánk képzési profilját. 

Összességében a pályázatban foglaltakkal a munkaközösség tagjai egyetértenek, de 

szeretnénk javasolni, hogy a következő vezetői ciklusban jobban figyeljünk oda arra, hogy a 

tervezést körültekintően, megfelelő időben kezdjük el, hogy a szervezésre is elég idő jusson. 

Munkaközösségünk támogatja a vezetői programban található pontokat, és az abban foglalt 

célkitűzések megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni a jövőben is. 

Budapest, 2016.04.17. 

        Auth Mária 

            munkaközösség-vezető 



                   Csabai Róbert igazgatói pályázatának véleményezése. 

                                                                          2016 április 

 

A pályázat tartalmilag igen részletes. Magában foglalja a pályázó Csabai Róbert hitvallását, melynek 

lényege az összetartó , alkotó közösségben rejlő lehetőségek felhasználása a változó világhoz való 

alkalmazkodás és a fejlődés érdekében. 

Továbbiakban részletes helyzetelemzést olvashatunk az intézmény tárgyi, személyi feltételeiről a 

diákok közösségéről, amelynek pozitív alakulásával teljes mértékben egyetértünk. 

A képzési szerkezet elemzésénél a pályázó a jelenlegi helyzetből kiindulva, figyelembe veszi a várható 

gazdasági, piaci változásokat és ezekre alapozva határozza meg a lehetséges szakképesítések skáláját. 

A gazdasági képzések mellett megjelenik a sportedzői szak is, ami színesíti a palettát. 

Az érettségit adó nappali képzések mellett, a pályázó fontosnak tartja az érettségi utáni OKJ-s 

tanfolyamok biztosítását is, mind nappali, mind esti képzési formában. Véleményünk szerint, ezek a 

tanfolyamok nagyon jó továbbtanulási lehetőséget jelentenek az iskolánkban érettségizők számára. 

Csabai Róbert pályázatában külön fejezetben foglalkozik az iskolai hagyományok fenntartásával és 

további ápolásával, amit nagy örömmel olvastunk.  A művészeti csoportok működése, a magas 

színvonalon megrendezett iskolai ünnepélyek, események, hosszú évtizedek óta meghatározói 

iskolánk életének. 

A „ megújuló iskola” koncepcióját, amely tartalmazza az új oktatási, nevelési módszerek alkalmazását 

és az ehhez szükséges infrastruktúrát, jónak és követendőnek tartjuk. Bízunk benne, hogy az ezt 

támogató tervezett beruházásokat sikerül megvalósítani. 

A sport, szabadidős és művészeti munkaközösség Csabai Róbert tagintézmény –vezetői állásra 

benyújtott pályázatát megvalósíthatónak tartja és támogatja. 

 

 

                                                                                                    Kovácsné Teczli Éva 

                                                                                                     munkaközösségvezető 

 

 Budapest, 2016  április 19.                                                   



Az osztályfőnöki munkaközösség véleménye  

Csabai Róbert igazgatói pályázatáról 

A BGSZC Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola tagintézmény-vezetői állásának 

betöltésére iskolánk jelenlegi intézményvezetője, Csabai Róbert nyújtotta be pályázatát.  

A munkaközösség véleménye szerint a pályázat jól szerkesztett, szövegezésében 

könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető. Csabai Róbert munkájában részletesen 

foglalkozik az intézményi élet minden területével. 

Megjelenik benne az iskola múltja, jelene és jövője, az oktató-nevelő munka egészét 

átfogja. Áttekinti a korábban kitűzött célokat, felvázolja azok eddigi teljesítését. A fejlődést a 

hagyományok megtartásával és új, sikeres kezdeményezésekre támaszkodva kívánja 

megvalósítani.  

Programjában fontos szerepet kap a tanulók motiválása, az esélyegyenlőség biztosítása, 

a tehetséggondozás és felzárkóztatás lehetőségeinek ismertetése, a pedagógusok szakmai, 

módszertani felkészültségének elősegítése.  

Bemutatja az eddig már megvalósult, valamint a még jobb eredmény elérése érdekében 

továbbfejlesztendő feladatokat. Továbbra is szükségesnek tartja a pedagógusok 

továbbképzését, új, korszerű pedagógiai módszerek megismerését, a fejlesztés fontosságát a 

különböző kompetenciák átadásában, a hagyományok ápolását, a nyelvoktatás további 

erősítését. Hangsúlyt helyez a tehetséges tanulók segítése mellett a tanulási problémákkal 

küzdő gyerekek képességeinek fejlesztése is.  

Egyértelműen és hitelesen mutatja be teljesítményét iskolánkban. Törekszik a nyugodt, 

stabil, hatékony iskolai légkör, valamint a szép és esztétikus környezet megteremtésére és 

fenntartására, amelyben tanuló, pedagógus és szülő egyaránt jól érzi magát.  

Keresi a lehetőségeket a szülőkkel való kapcsolattartás megújítására (iskolai 

rendezvények, TESZI-napok, megújuló szülői értekezlet). Kiemeli az osztályfőnöki munka 

segítése, a jobb tanulmányi eredmény elérése, a neveltségi szint emelése érdekében 

létrehozott osztályértekezletek hasznosságát. 

Hangsúlyozza az osztályfőnök szerepének fontosságát, de továbbra is fontos szerepet 

szán azoknak a közösségeknek (sport, művészeti), amelyeket az iskolában érdeklődésük és 

adottságaik alapján választanak a diákok, mert ezek személyiségfejlesztő és közösségi életre 

nevelő hatása ugyanolyan fontos, mint a szakmai. Ezek szervesen egészítik ki pedagógiai 

munkánkat.  

Az osztályfőnöki munkaközösség szorgalmazza a további elképzelések, újítások, 

fejlesztések megvalósítását, a pályázatot támogatja.  

Budapest, 2016. április 19. 

 

Tóth Ilona 

munkaközösség-vezető 

 



A PÁLYÁZÓI MUNKAKÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYE  
AZ INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN 

 

A pályázat stratégiai szemlélettel készült, a pályázó jól ismeri az iskola helyzetét, 

lehetőségeit, látja, hogy mi az, ami jó és mi az, amit még jobbá lehetne tenni. Sok éves 

pedagógiai tapasztalata és eddigi igazgatói munkája során elért eredményei bizonyítják 

alkalmasságát, további tervei is a hosszú távon sikeres és hatékony intézmény működését 

szolgálják. A megfogalmazott célok és irányok a fenntartó, a tantestület, a diákok és szülők 

elvárásaival összhangban vannak. 

Nagyon pozitív, hogy a pályázó az eddig jól működő gyakorlatokat és hagyományokat 

megtartva, mégis megújulva, a korszerű megoldásokat keresve tekint a jövőbe. 

A pályázati területtel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az eddigi vállalások 

ütemszerűen teljesültek és az újabb lehetőségek felkutatása a pályázó tervei szerint 

továbbra is jelentős szerepet kap.  

Üdvözöljük, hogy a jelölt támogatja és ösztönzi azokat a pályázatokat, amelyek 

elősegítik a kollégák és a diákok külföldi mobilitását és tapasztalatszerzését, továbbá, hogy 

fontos stratégiai célnak tekinti, hogy a pályázatokkal újabb erőforrásokat bevonva, korszerű 

és versenyképes oktatási és nevelési munkát tudjon kínálni. A jelölt a pályázatokon keresztül 

fontosnak tartja az egyéni tanulási utak támogatását, a mára elengedhetetlen európai 

mentalitáskultúra formálását és elsajátítását, valamint a környezettudatos és „zöld” 

szemléletmód kialakítását. Világos, hogy a pályázatok mindezek elősegítésére páratlan 

lehetőséget nyújtanak és emiatt nagy hangsúlyt kell kapniuk a jövőben is. A pályázatban 

megjelölt célok reálisak és vállalhatók, megvalósításukat azonban nagyban megkönnyítené, 

ha a keretek és feltételek támogatóbbak lennének. A Pályázói Munkaközösség munkájához 

valójában sokkal több időt és kapacitást kellene biztosítani, a pályázó maga is be van szorítva 

egy magas elvárásokat támasztó, de csekély támogatást biztosító rendszerbe és ez 

különösen megnehezíti az egymással párhuzamosan, egymás kárára folyó tanítói-nevelői-

pályázói-adminisztrátori munkát. Mindez tehát nem a pályázó felé intézett kritika, sokkal 

inkább az Ő és a Pályázói Munkaközösség munkáját is segíteni kívánó megjegyzés. 

A jelölt egyik legnagyobb erőssége megmutatkozik pályázatában is, nevezetesen 

ahogy az iskolába belépünk, úgy az írásában is tükröződik egyfajta egyedi stílus, az igényes és 

az emberközeli hangulat megteremtésére irányuló törekvés.   

Munkaközösségünk egyértelműen és örömmel támogatja a jelölt pályázatát. 



Intézményvezetői pályázat SZMK általi véleményezése 

 
Intézmény:   Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 

   1201. Budapest, Vörösmarty utca 30. 

 

Pályázat kiírója: Budapest Főváros Önkormányzata 

   1052. Budapest, Városház utca 9-11. 

 

Pályázó:  Csabai Róbert 

 

 

A benyújtott pályázat alapján az alábbi véleményt fogalmazzuk meg: 

 

   A SZMK a pályázat tartalmát megismerte. Örömmel láttuk, hogy a tanár úr is beadta a 

pályázatát. Mivel évek óta az iskola tanára, ismerjük a tanítási módszereit, ezek alapján is 

úgy gondoljuk, a vezetői feladatok ellátására alkalmas. Gyerek centrikus ugyanakkor 

következetes pedagógus és vezető.   A pályázatot olvasva megfogalmazása egyértelmű, 

általánosítások helyett konkrét, megvalósítandó célokat tűz ki, a saját tapasztalatai alapján 

tervez a szabályok betartásával.  A legfontosabb, hogy ismeri az iskolát, melynek vezetője 

kíván lenni. A pályázat átgondolt, az iskola erősségei mellett, a gyengeségekre és veszélyekre 

is megoldásokat kínál, a követelményeknek teljességgel megfelel.   A pályázó nagy súlyt fektet 

a képzési profil bővítésére, az oktató munka hatékonyságának emelésére, a pedagógus 

továbbképzés intenzív támogatására, a partnerkapcsolatok javítására, bővítésére és az iskola 

hagyományainak továbbvitelére. 

 

   Az átgondolt, körültekintő elemzésből pontosan kirajzolódik az iskola jelenlegi helyzete, az 

elvárások. Nagyon pozitívnak tartjuk, hogy a Tanár úr a kezdetektől „különlegesnek” látja az 

Iskolai vezetést és kollégákat, a már kialakult tradíciókat a változó igények 

figyelembevételével szem előtt tartja.  

 

 

 Az olvasottak alapján biztosítottnak látjuk továbbra is az iskolában a kellemes légkört, 

gyermekközpontú nevelést, a pályázatot nagyon tartalmasnak, jövőbe mutatónak tartjuk. A 

pályázó megválasztása esetén az eddig elért eredmények, értékek megőrzése mellett, a további 

fejlődés is biztosított. 

 

Figyelemmel kíséri a pályázatokat versenyeket  amiket a kollegákkal gyerekkel  maximálisan 

próbálnak elérni teljesíteni az iskola és  a gyereke javára.    

 

 

   Személyisége garancia arra, hogy a tantestület és a szülők aktív közreműködői és segítői 

lesznek a pályázatban megfogalmazott programnak. 

 

   A fentiek alapján az SZMK Csabai Róbertet javasolja az intézményvezetői posztra, a 

pályázatának elfogadását javasoljuk! 

 

   Munkájához sok sikert és egészséget kívánunk! 

 

 

Szigethalom 2016.04.18.                                                        Heilmann Éva 

                                                                                               SZMK elnöke 



A természettudományi munkaközösség véleménye 

Csabai Róbert igazgatói pályázatáról 

 

 

Iskolánk igazgatója sok éves pedagógiai gyakorlattal rendelkezik. Igazgatói pályázata az 

iskolai élet szinte minden területére kiterjed. 

A”Bevezető gondolatok a pályázatomhoz”fejezetben a pályázó egy a 21. századnak, a 

modern kihívásoknak megfelelő iskola létrehozását tűzte ki célul, így ennek a gondolat 

mentén értékeljük a pályázatot. Egyetértünk azzal a vezetői hitvallással, amely a minőségi 

oktatást és a jó tradíciók megtartását tűzi ki célul. 

Értékeljük, hogy a pályázó sokat tett az iskola szépítéséért és azt tovább is folytatni akarja. 

 Ami a személyi feltételeket illeti, úgy gondoljuk  sokkal többet kellene tenni azért, hogy ne 

legyen gyakori a tanárcsere, hogy egy sokkal jobban összetartó közösség jöjjön létre, hogy 

mindenki vegyen részt a feladatok elvégzésében. Értékeljük, hogy lépések történnek a 

szakmai képzés területén és hogy ennek megtartása és bővítése további célkitűzés.  Itt a 

felnőtt nappali és esti OKJ-s szakmákra gondoltunk.  

A pályázó eddig is igyekezett az iskola kapcsolatrendszerét fejleszteni,  és a jelenlegi 

pályázatban is hangsúlyt helyez erre, ez jó mert a jelenlegi bonyolult rendszer ezt 

megnehezíti.  Szükséges tehát olyan változásokat elérni, amelyek egyszerűbbé és ésszerűbbé 

teszik ezt a tevékenységet. 

Ahol még sokat kell tenni országos és iskolai szinten is, ez a diákok kompetencia fejlesztése 

és információs műveltségének bővítése. Reméljük, hogy megválasztása esetén a pályázó 

mindent megtesz majd ennek iskolánkba való megvalósításáért. Egyetértünk azzal is, hogy a 

munka megszervezése a munkaközösségektől induljon ki. A munkaközösségek javaslatai 

kerüljenek a tantestület élé megbeszélésre, és ott vita és egyeztetés után kerüljön 

elfogadásra.  

A következő ciklusra kitűzött feladatokkal, elérendő célokkal a munkaközösségűnk egyetért. 

A megfogalmazott célok megvalósításában a pályázót támogatjuk, együttműködésünkről 

biztosítjuk. 

 

Budapest, 2016. április 19.                     

                               

                                                                           

                                                                       Természettudományi munkaközösség 
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Az ügyviteli és humántechnikai munkaközösség véleménye  

tagintézmény-vezetői (magasabb szintű) pályázatról 

A pályázó neve: Csabai Róbert 

A pályázat kiírója: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

A pályázati időtartam érvényessége: 2016.07.02—2021.07.01. 

A munkavégzés helye: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Közgazdasá-

gi Szakközépiskolája (1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.) 

A tagintézmény-vezetői pályázat véleményezési időpontja: 2016. április 20. 

Csabai Róbert 2012 szeptemberétől igazgatói, 2015 szeptemberétől tagintézmény-vezető fela-

datot lát el abban az intézményben, ahova ebben a pályázati ciklusban is benyújtotta pályáza-

tát, amelyben hosszú távú célokat fogalmazott meg. 2012 tavaszán azzal az elhatározott szán-

dékkal kezdte meg igazgatói pályafutását intézményünkben, hogy 2017-ig tart a megbízatása. 

Sajnos ezt megakadályozta az oktatáspolitika, az oktatási rendszer átalakítása, amikor az 

1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint iskolánk a Budapesti Gazdasági Szak-

képzési Centrumhoz került a KLIK utódjaként 2015. július 1-jétől. Kinevezését egy kis időre 

felfüggesztették, majd egy éves időtartamra megkapta az igazgatói kinevezés helyett a tagin-

tézmény-vezetői státuszt.  

Ha végiggondoljuk a fent leírtakat, rádöbbenhetünk arra a tényre, hogy ebben a kusza okta-

táspolitikai helyzetben sem intézményvezetőként, sem lelkileg nem könnyű helytállni. Hol a 

jövőbe vetett hit, hol az optimizmus, hol a megtörtség keveredik a mindennapokban. Csak 

elismerés illeti a pályázót, hogy ezeket a szövevényes utakat végigjárta, kitartott intézménye 

mellett, s rendületlen hittel hisz abban, hogy még tovább tudja építeni a már több éve vezetett 

intézményt. Talán éppen ez az a körülmény, ami megfogalmaztatta vele a pályázat mottóját is, 

aminek egy része a hitvallását is igazolja: „Annak egyik módja, hogy fogékonnyá tegyük ma-

gunkat az új lehetőségekre, az, hogy tudatosan igyekezzünk másként közelíteni a hétköznapi 

helyzetekhez.”  

Csabai Róbert a több oldalas pályázatában épít a már meglevő értékekre, hagyományokra, s 

tényszerűen megemlíti az elmúlt évek innovatív tevékenységeit. Vezetői hitvallásában kiemeli 

a jó csapatszellemet, a hatékony együttmunkálkodást, aminek munkaközösségünk tagjai is 

aktív részesei voltak. 

A helyzetelemzés témakörön belül utal a 2016/2017-es tanévi változásokra, amik ugyan még 

csak tervezet szintjén vannak, de előreláthatólag iskolánkat is érinteni fogja. Ennek következ-

tében előrevetíti annak tényét, hogy a szakképzés szerkezete jelentősen átalakul. Munkakö-

zösségünket ez nagymértékben érinti, hiszen a meglevő ágazataink képzési programja, keret-

tantervi anyaga változni fog, s új ágazati képzésben vehetnek részt diákjaink. A pályázat is 

utal ezekre a változásokra; tanulóink a tizenkettedik évfolyam végén az érettségi mellett 

szakmai végzettséget is szereznek, ami majd előreláthatólag 2021-ben következik be először, 

ha az oktatáspolitika kitart a mostani elhatározása mellett.  
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Pozitívumként említi, hogy a tanulóknak lehetőségük lesz a tizenharmadik évfolyamon tech-

nikusi képzésre is. Csak bizakodni tudunk ezekben az elképzelésekben.  

Külön kiemeljük az innovatív tevékenységek közül a számítógéppark korszerűsítését, a pro-

jektorok és az interaktív táblák kiépítését, amelyik segítik a szakmai óráink elméleti tananya-

gainak feldolgozását.  

A „Képzési szerkezet” témakört a pályázati anyag a Sir Ken Robinson idézettel nyitja: „Az 

oktatás és a szakmai képzés kulcsát két irányba lehet elforgatni …” Nagyon reálisan írja le ezt 

követően, hogy „.. saját korunkon végigsöpör a változások lavinája. Ahhoz, hogy lépést tud-

junk tartani ezekkel a változásokkal, minden lehetséges szellemi erőforrásra szükségünk van.” 

Ezeket az erőforrásokat kell a jövőben megtalálnunk, és építeni rájuk.  

Dicséretes az az empatikus észrevétel, hogy utal arra a túlhajszoltságra, amely a Centrum is-

koláiban kialakult felnőttképzési stratégia kialakulása óta a szakmai munkaközösségre rakó-

dott terhek súlyát jelenti. Fontos stratégiai feladatként fogalmazza meg a „több lábon állást” 

az ágazati szerkezetbővítéssel. Az állandóan változó oktatási helyzetben hosszú távú célokat 

nem lehet megfogalmazni, csak elképzeléseink lehetnek, amelyek megvalósításáért tudatosan 

cselekszünk. Ennek értelmében utal a 2016 szeptemberétől indítandó új OKJ-s szakképesíté-

sek megszerzési lehetőségére. Dicséretes az a törekvés, ami az érettségizett tanulók iskolán 

belüli továbbtanulási lehetőségeinek biztosítását célozza. Ennek érdekében szorgalmazza a 

nappali rendszerű és esti OKJ-s képzés beindítását több szakmára építve.  

Csabai Róbert a pályázat 4. témakörében fogalmazza meg, hogy olyan iskolát szeretne, ahol 

mindenki jól érzi magát, örömmel végzi feladatát, eredményesen használja a technika új vív-

mányait, ahol a legfontosabb a másik megbecsülése, elismerése, ahol az empátia, a bizalom és 

az elfogadás légkörében minden diák alkalmassá válik a tanulásra. Bízunk abban, hogy ezek a 

nemes gondolatok cselekedetekben fognak megnyilvánulni. A célok és az új törekvések meg-

valósításában aktívan részt veszünk, sok sikert kívánunk elképzeléseinek megvalósításához.  

 

Az ügyviteli munkaközösség Csabai Róbert tagintézmény-vezetői pályázatát támogatja.  

 

Budapest, 2016. április 20. 

 

 

 

Dr. Tóthné Molnár Judit 

ügyviteli munkaközösség-vezető 

 


