ALKALMAZOTTI VÉLEMÉNYEZŐ ÉRTEKEZLET
Tisztelettel köszöntöm az alkalmazotti véleményező értekezleten megjelenteket.
Az alkalmazotti testület létszáma: 149 fő, jelen van:134 fő. Tehát megállapítom, hogy az
alkalmazotti véleményező értekezlet határozatképes.
Külön tisztelettel köszöntöm az értekezletünkön

-

Egri Szakképzési Centrum részéről a törvényességet felügyelő, fenntartó által
delegált kollégát: Hadobás Zoltán urat
Prof. dr. Vasas Joachim tagintézmény-vezető Urat

Köszöntöm az értekezleten és egyben bemutatom nektek a tagintézmény-vezető (magasabb
vezető) pályázatra érvényes pályázatot benyújtó három kollégát, betűrendi sorrendben:
-

Hadházi Róbertné igazgató jelölt Asszonyt
Milibákné Veres Erika jelölt Asszonyt és
Molnárné Fiser Judit jelölt Asszonyt

Köszönöm szépen!
Tájékoztatom az alkalmazotti testületet, hogy a mai nap során két értekezletet tartunk, az
első a nevelőtestületi véleményező értekezlet volt, a második pedig az imént elkezdődött
alkalmazotti véleményező értekezlet.
Köteles vagyok tájékoztatni az alkalmazotti véleményező értekezleten megjelent kollégákat a
nevelőtestületi véleményező értekezlet eredményéről:
Érvényes szavazatok száma: 89 db
Hadházi Róbertnére érkezett érvényes szavazatok száma: 47 db
Milibákné Veres Erikára érkezett érvényes szavazatok száma: 13 db
Molnárné Fiser Juditra érkezett érvényes szavazatok száma: 29 db

Mindez százalékosan:
Hadházi Róbertnére érkezett érvényes szavazatok száma az összes érvényes szavazat 52.8%a.
Milibákné Veres Erikára érkezett érvényes szavazatok száma az összes érvényes szavazat
14.6%-a.
Molnárné Fiser Juditra érkezett érvényes szavazatok száma az összes érvényes szavazat
32.6%-a

A mai értekezlet témája az Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági és
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői
pályázatok véleményezése, illetve az ezzel kapcsolatos szavazások lebonyolítása.
Előzetes egyeztetés alapján a jegyzőkönyv vezetésére felkérem C. Keresztesi Margit-ot.
Tájékoztatom az értekezletet, hogy a jegyzőkönyvvezető hangfelvétel alapján készíti majd el
a jegyzőkönyvet, tehát az értekezletről hangfelvétel is készül.
Kérem, kézfeltartással jelezzétek, ha elfogadjátok a hangrögzítést!
elfogadja 133 fő
nem fogadja el 0 fő
tartózkodott 1 fő
Megállapítom, hogy az alkalmazotti testület elfogadta, hogy az értekezletről hangfelvétel
készüljön.
Kérem, kézfeltartással jelezzétek, hogy elfogadjátok-e a jegyzőkönyvvezető személyét.
aki támogatja 134 fő,
aki nem támogatja 0 fő,
aki tartózkodik 0 fő.
Megállapítom, hogy az alkalmazotti testület elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Henez Árpád és Kormosné Ferencz Beáta
kollegákat.
Kérem, kézfeltartással jelezzétek, hogy elfogadjátok-e.
aki támogatja 134 fő,
aki nem támogatja 0 fő,
aki tartózkodik 0 fő.
Megállapítom, hogy az alkalmazotti testület elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Szeretném ismertetni az alkalmazotti véleményező értekezlet napirendi pontjait:
1. a pályázók egyenkénti meghallgatása az előre meghatározott időkeretekben,
valamint hozzászólások megejtése és kérdések feltétele
2. véleményező titkos szavazás
Van-e egyéb javaslat?
Nincs.
Kérem, kézfeltartással jelezzétek, hogy elfogadjátok-e a napirendi pontokat.
aki támogatja 134 fő,
aki nem támogatja 0 fő,
aki tartózkodik 0 fő.
Megállapítom, hogy az alkalmazotti testület elfogadta a napirendi pontokat, rátérünk a
napirendi pontokra.

1. napirendi pont: A pályázók egyenkénti meghallgatása az előre meghatározott
időkeretekben, valamint hozzászólások megejtése és kérdések feltétele
Az előzetes egyeztetés alapján a pályázók egyéni meghallgatása ábécé sorrendben történik.
Ennek alapján elsőként Hadházi Róbertné kolléganő meghallgatása következik. Megkérem
tehát Milibákné Veres Erika és Molnárné Fiser Judit kolléganőket, fáradjanak ki az
értekezletről a számukra kijelölt helyre. Szólítani fogjuk őket. Köszönjük szépen.
Következik Hadházi Róbertné jelölt kolléganő meghallgatása.
Emlékeztetem a kolléganőt és az alkalmazotti testületet, hogy a pályázat összefoglalására,
kiegészítésére 10 perc meghatározott időkeret áll rendelkezésre. Az időt Kiss Csaba
bizottsági tag méri. Megadom a szót.
Hadházi Róbertné jelölt köszöntötte az alkalmazotti testületet, jelezte, hogy nem fogja újra
elmondani a nevelőtestületi értekezleten elhangzottakat, hiszen már egy nevelőtestület előtt
és más egy alkalmazotti közösség előtt beszélni. Ritka pillanatnak nevezte, amikor a
pedagógusok egy lapra kerülnek a takarítókkal, a portásokkal. Ez az intézmény attól szép,
attól működik jól, ha ez a közösség együtt tud dolgozni. Mostani beszédét inkább a technikai
területen dolgozóknak szánva megszólította a dolgozókat. Elemi rendet ígért, és ezen elemi
rend megtartásában a technikai területen dolgozóknak kiemelt szerepet szán. Külön
elismerését fejezte ki a takarítónőknek, akik kiszedik a szeméthegyeket a gyerekek után a
tantermekből, a karbantartóknak, akik megjavítják a romokat, a portásoknak, akik
visszatartják a gyerekeket és az adminisztratív dolgozóknak. A jelölt szerint nincs különbség,
mindenki egy embert ér, amennyit az általa letett munka mennyisége és minősége. Ez igaz
pedagógusra és technikai dolgozóra egyaránt. A jelölt a vezetői programjában leginkább azt
szeretné kiemelni, hogy az embereket a munkájuk minősége és mennyisége alapján szeretné
megítélni. Az iskola iránti elkötelezettség minősége és formája alapján minden jóindulatot és
előmenetelt megérdemel. Fontosnak tartja az együttműködést a tanulók érdekében.
Nem főnök, hanem vezető szeretne lenni. A főnök fölé helyezkedik az embereknek, és jogot
formál arra, hogy vélt, vagy valós indokok alapján döntsön.
Úgy gondolja, hogy azok a törésvonalak mélyek, és nem biztos, hogy könnyen beforrnak, de
hisz az együttgondolkodásban, együtt dolgozásban. Hisz a régi dolgozókban, a nyugdíjba
menekülőkben, akik talán meggondolják magukat.

Szeretne ennek a közösségnek hitet és reményt adni.
Stauderer János: Köszönjük szépen!

Következnek a pályázóhoz intézett hozzászólások, kérdések az előkészítő értekezleten
meghatározott időkeret alapján. Emlékeztetem az alkalmazotti testület tagjait, hogy a
kérdésre/hozzászólásra megengedett időkeret egyaránt 5 perc. Emlékeztetem a pályázót és
az alkalmazotti testület tagjait, hogy a hozzászólásra reagálás hozzászólásonként 5 percben

lett szabályozva, a kérdésekre való válaszadás pedig kérdésenként 2 perc. Az időt Kiss Csaba
bizottsági tag méri.
Van-e kérdés vagy hozzászólás?
Nincs.
Köszönjük szépen.
Ezzel Hadházi Róbertné jelölt kolléganő meghallgatása véget ért. Köszönjük szépen a
kolléganő összefoglalóját. Kérjük, vonuljon vissza a kijelölt helyre, és várjuk vissza a
szavazáskor.
Stauderer János: Következnek a pályázóhoz intézett hozzászólások, kérdések az előkészítő
értekezleten meghatározott időkeret alapján. Emlékeztetem a nevelőtestület tagjait, hogy a
kérdésre és hozzászólásra megengedett időkeret egyaránt 5 perc. Emlékeztetem a pályázót
és a nevelőtestület tagjait, hogy a hozzászólásra reagálás hozzászólásonként 5 percben lett
szabályozva, a kérdésekre való válaszadás pedig kérdésenként 2 perc. Az időt Kiss Csaba
bizottsági tag méri.
Van-e hozzászólás, vagy kérdés? Úgy látom nincs.
Stauderer János: Következik Milibákné Veres Erika jelölt kolléganő meghallgatása.
Emlékeztetem a kolléganőt és az alkalmazotti testületet, hogy a pályázat összefoglalására,
kiegészítésére 10 perc meghatározott időkeret áll rendelkezésre. Az időt Kiss Csaba
bizottsági tag méri. Megadom a szót.
Milibákné Veres Erika jelölt köszöntötte az alkalmazotti testületet, megköszönte azoknak,
akik rá szavaztak. Nyilvánvalóan erős hátrányból indul, hiszen ő ismeretlen a testület
számára. Számára az alkalmazotti közösség annyival több számára, mint a nevelőtestület,
hogy nélkülük az intézményt lehetetlen működtetni, ők működtetik a hétköznapi működés
hátterét. Mivel a nyáron itt töltött egy hónapot kirendelt szakértőként, amikor a
nevelőtestület nem tartózkodott az intézményben, kicsi rálátása lett, látta a nehézségeket,
látta, hogy nem feltétlenül jól működik a rendszer, vannak ilyen kis zárványszerű
képződmények, amelyek nem arrafelé viszik a rendszert, hogy normálisan lehessen működni
egy iskolában. Ez a zárvány azt jelenti, hogy bizonyos feladatokat kisajátítanak kollégák
maguknak. Azt gondolja, hogy meg van a nyitottság bizonyos szinten mindkét közösségben,
véleménye szerint ennek a két dolognak össze kellene érnie valahol a hatékony
munkaszervezés érdekében. Beszédében kitért a szakmaiságra, a leendő munkáltatói
igények meghallására, képes-e az intézmény hosszútávon úgy átalakulni, hogy ne csak az
intézmény érdekét, hanem a vállalkozók érdekeit is szolgálja. Megyei vállalkozókkal való
kapcsolatára hivatkozva elmondta, hogy a vállalkozók úgy érzik, az iskola nem hallja meg a
vállalkozók szavát, igényeit. Sokáig nem értette, de aztán a tavalyi itt tartózkodása alatt
megértette, hogy itt azért vannak a duális képzéssel kapcsolatban elsimításra váró
problémák. Vezetői kinevezése esetén fontosnak tartja, hogy az első teendők egyike a duális
képzésben jelentkező ellentéteket elsimítsa. Fontosak a vállalkozók, hiszen a vállalkozók
nélkül az intézmény elveszíti a funkcióját, hiszen nem öncélú a gyerekek képzése.

Beszélt a szakgimnáziumi helyzetről, mert a beiskolázási számokat tekintve a KERI pozíciót
vesztett. De még mindig van visszaút, egy nagyon jól, és átgondoltan felépített beiskolázás
tudna segíteni az intézménynek abban, hogy a szakgimnáziumot visszakapja. Kívülállóként
azt látja, hogy a KERI-re iszonyatosan nagy feladat vár. Integrálni kell egy leszakadó
társadalmi réteget, meg kell felelni egy nagyon magas vállalkozói elvárásnak és ugyanakkor
meg kell teremteni az összhangot a belső dolgozói struktúrában és együtt kell tudni működni
az Iparkamarával és a fenntartó Szakképzési Centrummal is. Az összefogással, a régi sérelmek
félretételével esély lehet minderre, nem kizárva a szülőket és magukat a diákokat.
Ehhez a munkához sok sikert kívánt és megköszönte a figyelmet.
Stauderer János: Köszönjük szépen!
Következnek a pályázóhoz intézett hozzászólások, kérdések az előkészítő értekezleten
meghatározott időkeret alapján. Emlékeztetem az alkalmazotti testület tagjait, hogy a
kérdésre/hozzászólásra megengedett időkeret egyaránt 5 perc. Emlékeztetem a pályázót és
az alkalmazotti testület tagjait, hogy a hozzászólásra reagálás hozzászólásonként 5 percben
lett szabályozva, a kérdésekre való válaszadás pedig kérdésenként 2 perc. Az időt Kiss Csaba
bizottsági tag méri.
Henez Árpád: „Meg szeretném kérdezni, hogy az iménti beszéd mit értett zárványosodási
folyamat alatt?”
Köszönjük szépen! Ezt kérdésnek minősítem. Válaszadásra megadom a szót Milibákné Veres
Erika jelölt kolléganőnek 2 perces időkeretben.
Milibákné Veres Erika szerint vannak az intézményben olyan területek, melyeket
kisajátítanak maguknak kollégák, nem engedik, hogy ezekbe belelássanak mások. A többiek
aztán vagy már feladták ezt a küzdelmet, vagy nem adták föl, de így elfogadják, hogy egy-egy
feladat bizonyos érdekcsoport kezébe került.
Stauderer János: Van-e még kérdés vagy hozzászólás?
Nincs.
Köszönjük szépen.
Ezzel Milibákné Veres Erika jelölt kolléganő meghallgatása véget ért. Köszönjük szépen a
kolléganő összefoglalóját és válaszát. Kérjük, vonuljon vissza a kijelölt helyre, és várjuk vissza
a szavazáskor.

Következik Molnárné Fiser Judit jelölt kolléganő meghallgatása.
Emlékeztetem a kolléganőt és az alkalmazotti testületet, hogy a pályázat összefoglalására,
kiegészítésére 10 perc meghatározott időkeret áll rendelkezésre. Az időt Kiss Csaba
bizottsági tag méri. Megadom a szót.
bizottsági tag méri. Megadom a szót.

Molnárné Fiser Judit jelölt köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy véleménye
szerint a mai helyzetben nem egyszerű dolog egy intézmény vezetése, amikor a
folyamatosan változó jogszabályi környezet, a változó munkaerőpiac igényei rugalmas
szakképzést igényelnek, minőségi szakképzést. Kitért a minőségi szakképzés fontosságára, , a
munkaerőpiaci sajátosságokra, igényekre. Nehézségnek értékelte a diákok
felkészületlenségét, fogyatkozó gyermeklétszámot, a gimnáziumok elszívó hatását, az
iskolába járó gyerekek szociális helyzetét, a motiválatlan tanulókat és szülőket. Sok energiát,
időt és türelmet igényel ezeknek a problémáknak a kezelése. Folyamatos probléma a
lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás. Megragadta az alkalmat és köszönetét fejezte ki a
technikai dolgozóknak, és a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak a mindennapi
erőfeszítéseit, a munkájukat, energiájukat és türelmüket, amivel kezelik ezeket a
problémákat. Véleménye szerint az alkalmazotti közösség nagymértékben hozzájárul az
iskola jó hírnevének öregbítéséhez. Sok energiát belefektetve vesznek részt a háttérben a
versenyfelkészítésben, a rendezvények lebonyolításában, az utómunkálatokban. Bízik abban,
hogy továbbra is együtt tudja folytatni az építő, előrevivő munkát. Megköszönte a figyelmet.

Köszönjük szépen!
Következnek a pályázóhoz intézett hozzászólások, kérdések az előkészítő értekezleten
meghatározott időkeret alapján. Emlékeztetem az alkalmazotti testület tagjait, hogy a
kérdésre/hozzászólásra megengedett időkeret egyaránt 5 perc. Emlékeztetem a pályázót és
az alkalmazotti testület tagjait, hogy a hozzászólásra reagálás hozzászólásonként 5 percben
lett szabályozva, a kérdésekre való válaszadás pedig kérdésenként 2 perc. Az időt Kiss Csaba
bizottsági tag méri.
Van-e kérdés vagy hozzászólás?
Nincs.
Köszönjük szépen!
Ezzel Molnárné Fiser Judit jelölt kolléganő meghallgatása véget ért. Köszönjük szépen a
kolléganő összefoglalóját. Kérjük, foglaljon helyet, és megkérem a másik két jelöltet is, hogy
jöjjenek vissza az értekezletre, mert a második napirendi pontnál jelen lehetnek egyszerre.

Köszönöm szépen a jelöltek és az alkalmazotti testület munkáját.
Ezzel az első napirendi pontot lezárom.

2. napirendi pont: véleményező titkos szavazás
A véleményező titkos szavazás előtt rövid tájékoztató következik, a tájékoztatást a
bizottság elnöke tartja.

Tájékoztatom az alkalmazotti testületet, hogy az előkészítő értekezlet és a vonatkozó
jogszabályok alapján az alábbi szabályokat alakítottuk ki:
A véleményező szavazás titkos szavazással zajlik.
Szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet. Ezt a tagintézményünk pecsétjével
érvényesítjük. Szavazat csak akkor érvényes, ha az urnába tették bele.
A szavazatok megszámolása nyílt szavazással történik.
A véleményező szavazás során az alkalmazotti testületi előkészítő értekezlet döntése alapján
tartózkodni nem lehet.
A véleményező szavazás körön belül egymást metsző két vonallal történik. A szavazáson minden
szavazásra jogosult egy szavazati joggal rendelkezik. Érvénytelen a szavazat, hogy ha egyértelműen
nem állapítható meg, hogy a jogosult személy kit kíván támogatni. Az érvénytelen szavazatok nem
vesszük alapul a határozatképesség megállapításánál.
A pályázó nem vehet részt a véleményező szavazásban, amikor személyérő és az általa
benyújtott vezetési programról szavaznak
Van-e kérdés?
Nincs.

Felkérem a szavazatszámláló bizottság megválasztott tagjait, hogy mutassák fel az üres
urnát, ragasszák le és kezdjék meg munkájukat.
A titkos szavazás idejére szünetet rendelek el.
Stauderer János, levezető elnök: Tisztelt Kollégák! A titkos szavazás véget ért, következik a
szavazatszámlálás, megkérem a jelölteket és a nevelőtestület tagjait, hogy fáradjanak be és
foglaljanak helyet.
Most következik a nyílt szavazatszámlálás. Megkérem a szavazatszámláló bizottságot, hogy
kezdjék el a szavazatok megszámlálását.
Megkérem a szavazatszámláló bizottságot, hogy mutassák fel az üres urnát.
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a szavazatszámlálás véget ért.
Kihirdetem az eredményt.
Érvényes szavazatok száma: 128 db
Hadházi Róbertnére érkezett érvényes szavazatok száma: 67 db
Milibákné Veres Erikára érkezett érvényes szavazatok száma: 12 db
Molnárné Fiser Juditra érkezett érvényes szavazatok száma: 48 db

Mindez százalékosan:

Hadházi Róbertnére érkezett érvényes szavazatok száma az összes érvényes szavazat 52.4%a
Milibákné Veres Erikára érkezett érvényes szavazatok száma az összes érvényes szavazat
10.1%-a
Molnárné Fiser Juditra érkezett érvényes szavazatok száma az összes érvényes szavazat
37.5%-a

Köszönöm szépen a szavazatszámláló bizottság és az alkalmazotti testület munkáját.

Az értekezlet véget ért.

