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1. Pedagógusok végzettsége 2021 

 

 Munkaköre Végzettsége Szakképzettsége 

1. oktató egyetem 

biológia, környezettan szakos tanár, kézápoló, 

műkörömépítő, kozmetikus 

2. oktató egyetem 

biológia, testnevelés tanár; testépítő és erőemelő 

edző, sportszervező; pénzügyi vállalkozási 

szakértő; sportedző - kung fu 

3.  egyetem pszichológus 

4. oktató egyetem mérnök-informatikus, mérnöktanár 

5. oktató egyetem magyarl nyelv és irolalom tanár 

6. oktató egyetem angol nyelv és irolalom, orosz-angol nyelv tanár 

7. oktató egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

középiskolai tanár, ének-zene tanár 
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8. igazgató egyetem 

fizika, technika tanár szakvizsgázott ped., 

közoktatási vezető 

9. oktató egyetem fodrász, közgazdász 

10. oktató egyetem 

magyar nyelv és irodalom, német nyelv és 

irodalom; orosz nyelv és irodalom tanár 

11. oktató egyetem angol szakos nyelvtanár 

12. oktató egyetem testnevelés és egészségfejlesztés tanár 

13. 

igazgató 

helyettes egyetem 

üzemmérnök; matematika tanár; szakvizsgázott 

ped., közoktatási vezető 

14. oktató egyetem matematika, földrajz tanár 

15. oktató egyetem 

német nyelv és irodalom, ének-zene, magyar 

tanár 

16. oktató egyetem biológia, testnevelés, gyógytestnevelés tanár 

17.   egyetem 

aligofrénpegagógia-pszichopedagógia szakos 

tanár, mentálhigiéniai prevenció specialista, az 

inklúzív nevelés okleveles tanára 

18. oktató egyetem 

faipari üzemmérnök; faipari szakos műszaki tanár; 

szakvizsgázott ped., közoktatási vezető 

19. oktató egyetem 

könnyűipari mérnök; könnyűipari mérnök-tanár; 

szakvizsgázott ped., közoktatási vezető 

20. oktató egyetem műszaki szakoktató 

21. oktató egyetem magyar nyelv és irodalom, német nyelv tanár 

22. oktató egyetem magyar-történelem tanár 

23. oktató egyetem 

Okleveles középiskolai földrajz tanár és okleveles 

középiskolai matematika tanár 

24. oktató egyetem középiskolai testnevelő tanár 

25. oktató egyetem 

agrármérnök, mezőgazdasági mérnök tanár, 

rendszer informatikus 

26. oktató egyetem építész tervező művész; rajz, matematika tanár 

27. oktató egyetem matematika, testnevelés tanár 



28. oktató egyetem műszaki (fodrász) szakoktató 

29. oktató egyetem 

német szakos nyelvtanár, német nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és tanár 

30. oktató egyetem filológus, angol nyelv és irodalom tanár 

31. oktató egyetem építészmérnök 

32. oktató egyetem egészségügyi szakoktató; védőnő 

33. oktató főiskola pályaorientációs tanár 

34. oktató egyetem 

tanító-olasz nyelvoktató, kézápoló és 

műkörömépítő 

35. oktató egyetem magasépítő műszaki tanár 

36. 

igazgató 

helyettes egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár 

37. oktató egyetem 

számítástechnika, matematika - fizika tanár; 

szakvizsgázott pedagógus 

38. 

 igazgató 

helyettes egyetem műszaki (kozmetikus) szakoktató 

39. oktató egyetem német szakos nyelvtanár 

40. 

igazgató 

helyettes egyetem 

szakvizsgázott pedagógus, magyar nyelv és 

irodalom szakos bölcsész és tanár 

41. oktató egyetem okleveles pedagógiatanár 

42. oktató egyetem 

magyar nyelv és irodalom tanár, politikaelmélet, 

szakvizsgázott pedagógus 

43. oktató egyetem 

biológia és testnevelés szakos tanár, 

gyógytestnevelő tanár, atlétika edző 

44. oktató egyetem 

angol nyelv és irolalom, orosz nyelv tanár, 

közgazdász 

45. oktató egyetem egészségtan-tanár 

46. oktató egyetem  mérnök informatikus, informatika szakos tanár 

47. oktató egyetem 

informatika, járműgépész műszaki tanár; 

üzemmérnök 



48. oktató egyetem matematika szakos tanár 

49. oktató egyetem kozmetikus, szakoktató, (kozmetikus mester) 

50. oktató egyetem okleveles angoltanár 

51. oktató egyetem 

német nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

középiskolai tanár, történelem szakos bölcsész és 

középiskolai tanár 

52. oktató egyetem 

magyar-történelem, társadalom és állampolgári 

ismeretek, tanár; közoktatási vezető 

53. oktató egyetem 

villamosipari műszaki tanár és villamos 

üzemmérnök; oktatási informatikus 

54. oktató egyetem 

villamosüzemmérnök, villamosipari műszaki tanár, 

villamosmérnök, villamosmérnök-tanár, rendszer 

informatikus, közoktatási vezető és pedagógus 

szakvizsga 

55. oktató egyetem műszaki tanár 

56. oktató egyetem villamosmérnök; villamosmérnök tanár 

57. oktató egyetem történelem-földrajz szakos középiskolai tanár 

58. oktató egyetem okleveles közgazdásztanár 

59. oktató egyetem 

szakvizsgázott pedagógus; informatika, 

könyvtáros és matematika tanár; gazdasági 

informatikus 

60. oktató egyetem biológia, kémia tanár 

61. oktató egyetem műszaki (villamos) szakoktató 

62. oktató főiskola  gyógytornász 

63. oktató főiskola egészségtantanár  

64. oktató egyetem  okleveles angoltanár 

65. oktató egyetem 

matematika szakos középiskolai tanár, 

matematikus 

66. oktató egyetem 

testnevelés, biológia szakos tanár, okleveles 

testnevelő, gyakorlatvezető mentortanár, 

szakvizsgázott pedagógus 



67. 

igazgató 

helyettes egyetem mezőgazdasági mérnök-tanár 

68. oktató egyetem klinikai szakápoló, biológia és környezettan tanár 

    

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők 2021 

 

Tevékenység Végzettség Létszám 

Műszaki vezető fizikus, fizika szakos tanár 1 

Könyvtáros könyvtáros; informatikus könyvtáros 1 

Rendszergazda 
szakközépiskolai érettségi - képesítő bizonyítvány 
képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus; 
informatikai statisztikus és gazdasági tervező 

1 

Egyéb gazdasági, 
ügyviteli dolgozók 

  5 

Műszaki dolgozó 
(karbantartó) 

  8 

Kisegítő dolgozó 
(takarító) 

  7 

 

3. Kompetenciamérés eredményei 

 

2020 Szövegértés iskolai 
átlag 

Matematika iskolai 
átlag 

Szakgimnázium 
- - 

Szakközépiskola 
- - 

A Pandémia - Covid19 járvány miatt a 2020. évi kompetencia mérés elmaradt. 

Előző évek adatai az iskola weblapján elérhetőek. 



 

4. Lemorzsolódás, évismétlés 

 

2020/2021. tanév 

 
2020.10.01. 2021.06.15. 2020. június 15.-től - augusztus 31.-ig 

Megnevezés Beiratkozott osztályzott 
kimaradt/  

más iskolába 
ment 

Sikeresen 
továbblépők 

Évismétlő/     
másik osztályban 

ismétel 

Nem 
osztályozható 

fő 669 643 26 603 40 1 

százalék 100,00 96,11 3,89 93,78 6,22 0,16 

Előző évek adatai az iskola weblapján elérhetőek. 

 

5. 6. Nyomonkövetési adatok 2020/2021 tanév 



 

Osztály  
(osztályfőnök, létszám) 

Továbbtanulás 
 (fő, %) 

Munkaköre a 
végzettségének 

megfelelő (fő, %) 

Munkaköre a 
végzettségének nem 

megfelelő (fő, %) 

Pályakezdő 
munkanélküli 

(fő, %) 

érettségi  szakma felsőfok (egyetem, főiskola)    

jelentkezett felvett 

Asbóth technikum 

12.A Tihanyi Judit  
22 fő szolgáltató 
11 fő kozmetikus 
11 fő fodrász 

- Koz.: 
10 fő  

Fodr.: 
7 fő 

Fodr.: 
1 fő 

Fodr.: 
1 fő 

- 
 

Koz.: 1 fő Fodr.: 3 fő - 

91 % 64 % 9% 9 % 9% 27 % 

12.B  Nagy Eszter 
27 fő 
13 fő informatika 
14 fő rendészet 

- Inf..:  
9 fő  

Rend.
:10 fő 

Rend.
: 

3 fő 

Inf.: 
3 fő 

Rend.:  
1 fő 

Inf.: 
3 fő 

- Rend.: 3 
fő 

Inf.: 1 fő - 

69 % 72 % 21% 23% 7% 23 % 21 % 8 % 

12.C Papp Ágota  
21 fő  
13 fő egészségügy 
8 fő elektronika 

- Eü.: 12 
fő 

Elektr
o:8 fő 

Eü.: 
2 fő 

Eü.: 
 1 fő 

- - - 

92 % 100 % 16% 8% 

13.I Mikoláné Ács Beatrix 
16 fő 

- 8 fő - 5 fő 3 fő - 

50 % 31 % 19 % 

5/13.A Barna Adrienn 14 fő 
6 fő fodrász,  
8 fő kozmetikus 

- - - Fodr.: 
3 fő 

Koz.: 5 fő Fodr.: 2 fő Fodr.: 1 
fő 

Koz.: 3 fő 

50 % 62 % 33 % 17 % 38 % 

5/13.B Kúti Csaba 24 fő 
10 fő erősáramú elektrotechnikus  
14 fő informatikai 
rendszerüzemeltető 

- Info.: 3 
fő 

Elektr
o: 1 
fő 

Elektr
o.: 4  

fő 

Inf: 5 
fő 

Elekt-
ro: 4 fő 

Info: 
5 fő 

Elektr
o.: 2 

fő 

Info: 1 fő Elektro: 
3 fő  

Info: 2 fő Info:  3 fő 

21 % 10 % 40 % 36 % 40% 36 % 20 % 7 % 30 % 14% 22% 

5/13.C Csiza Tünde 12 fő 
5 fő gyógymasszőr 
7 fő fizioterápiás asszisztens 

- - Gyógy
.: 2 fő 

Fizi: 
2 fő 

Gyógy.: 
1 fő 

Fizi.: 
1 fő 

Gyógy
.: 1 fő 

Fizi.: 1 fő Gyógy.: 1 
fő 

Fizi.: 4 fő Gyógy.: 2 
fő 

Fizi.: 1 fő 

40 % 29% 20 % 14 % 20 % 14 % 20 % 58 % 40 % 14% 



2/14.A Ráczné Hencsei Katalin  
19 fő 
15 fő kozmetikus (2 megkeresés 
eredménytelen)  
4 fő fodrász 

- - Kozm.:  
7 fő 

Fodrász: 
4 fő 

Kozm.: 4 fő Kozm.: 2 fő 

54 % 100 % 31 % 15 % 

2/14.C Vitos Krisztina 19 fő 
11 fő gyógymasszőr 
8 fő fizioterápiás asszisztens 

- Gyógy.: 2 fő Gyógy.: 1 fő Fizi.: 6 
fő  

Gyógy.: 9 fő - Gyógy.: 1 
fő 

Fizi.:  2 fő 

18 % 9 % 75 % 82 % 9 % 25 % 

Osztály 
(osztályfőnök, létszám) 

Továbbtanulás  
(fő;%) 

Munkaköre a 
végzettségének 
megfelelő (fő;%) 

Munkaköre a 
végzettségének nem 

megfelelő (fő;%) 

Pályakezdő 
munkanélküli 
(fő;%) 

Asbóth szakképző iskola 
3/11.D Kardos Károly 
12 fő 
9 fő asztalos 
3 fő kőműves 

Asztalos:  
6 fő 

Kőműves:  
1 fő 

- Kőműves:  
2 fő 

Asztalo
s1 fő 

 

Asztalos:  
2 fő 

- 

67 % 33 % 67 % 11 % 22 % 

3/11. E Kovács Andrea 
16 fő 
8 fő festő 
8 fő villanyszerelő 

Villanyszerelő: 
2 fő  

- - Festő: 7 fő Villany-
szerelő: 

3 fő 

Festő: 1 fő Villany-
szerelő: 1 

fő 

Villanyszerelő: 2 fő 

25 % 88 % 38 % 12 % 12 % 25 % 

3/11.F Gosztonyi Katalin 15 fő 
10 fő karosszérialakatos 
5 fő női szabó 

Női 
szabó: 

4 fő 

Karlak
: 4 fő 

Női 
szabó
: 1 fő 

Karlak
: 2 fő 

- Karlak: 2 fő Karlak: 2 fő - 

80 % 40 % 20 % 20 % 20 % 20 % 



Összegzés 

 

Asbóth technikum  
174 fő (kettő fő megkeresése 

eredménytelen) 

- 68 24 18 44 27 15 

%-ban 40 % 14 % 10 % 26 % 16 % 8 % 
Asbóth szakképző iskola 

43 fő  
16 4 - 15 6 2 

%-ban 37 % 9 % 35 % 14 % 5 % 
Intézményi szinten: Asbóth 

technikum + szakképző iskola 
217 fő (kettő fő megkeresése 

eredménytelen) 

16 72 24 18 59 33 17 

%-ban 7 % 33 % 11 % 8 % 27 % 16 % 9 % 

Előző évek adatai az iskola weblapján elérhetőek. 

Iskola 
(létszám) 

Továbbtanulás (fő;%) 
 

Munkaköre a 
végzettségének 
megfelelő (fő;%) 

Munkaköre a 
végzettségének nem 

megfelelő (fő;%) 

Pályakezdő 
munkanélküli 

(fő;%) érettségi  szakma felsőfok (egyetem, főiskola) 

  jelentkezett felvett 



 

7. Érettségi eredmények 2021 

 

12.A osztály 2020/2021 

Vizsgatantárgy Vizsgaszint Átlag 

Magyar közép 3,22 

Matematika közép 2,27 

Történelem közép 2,50 

Német nyelv közép 2,63 

Angol nyelv közép 2,90 

Kozmetikai ismeretek közép 3,18 

Fodrászati ismeretek közép 3,27 

 

12.B osztály 2020/2021 

Vizsgatantárgy Vizsgaszint Átlag 

Magyar közép 4,06 

Matematika közép 2,96 

Történelem közép 2,68 

Angol nyelv közép 3,32 

Német nyelv közép 3,17 

Rendészeti és közszolgálati ismeretek közép 3,17 

Informatika ismeretek közép 3,08 

Angol nyelv emelt 5,00 

Történelem emelt 4,50 

Testnevelés emelt 5,00 

Rendészeti és közszolgálati ismeretek emelt 4,00 

Informatika  emelt 4,50 

 

12.C osztály 2020/2021 

Vizsgatantárgy Vizsgaszint Átlag 

Magyar nyelv és irodalom közép 3,71 

Matematika közép 2,47 

Történelem közép 2,43 



Angol nyelv közép 2,92 

Német nyelv közép 3,14 

Automatikai és elektronikai ismeretek közép 2,87 

Egészségügyi ismeretek közép 3,00 

Vizuális kultúra közép 3,50 

Angol nyelv emelt 5,00 

Egészségügyi ismeretek emelt 2,67 

 

13.I vizsgabizottság 2020/2021 

Vizsgatantárgy Vizsgaszint Átlag 

Magyar nyelv és irodalom közép 3,28 

Matematika közép 2,22 

Történelem közép 2,45 

Német nyelv közép 2,50 

Angol nyelv közép 2,90 

Informatika közép 3,33 

Testnevelés közép 3,50 

Egészségügyi ismeretek emelt 3,00 

Rendészeti és közszolgálati ismeretek emelt 5,00 

Történelem emelt 5,00 

Automatikai és elektronikai ismeretek emelt 4,00 

Matematika emelt 1,00 

Testnevelés emelt 5,00 

Előző évek adatai az iskola weblapján elérhetőek. 

 

8. Szakkörök, mindennapos testedzés 

 

Szakkörök: 

 

A mindennapos testnevelést tanulóink 
számára a délutáni sportköri 

foglalkozásokkal, kondicionáló 
terem használatával naponta biztosítjuk. 



 

9. Dolgozatok, házifeladatok szabályai 

 

Megtalálható a Kezdőoldal menüpont Dokumentumok almenüjében lévő "Iskola 
Oktatási Program" dokumentumban. 

8. fejezet pontjaiban. (33-35. oldal) ill. 15. fejezet pontjaiban (48-49. oldal) valamint 
17.fejezetben (51-52. oldal) 

 

10. Tanulmányok alatti vizsgák, Osztályozó vizsgák szabályai 

 

Megtalálható a Kezdőoldal menüpont Dokumentumok almenüjében lévő "Házirend" 
dokumentumban. 

4. fejezet 4.7, 4.8 pont (11-18. oldal) 

Megtalálható a Kezdőoldal menüpont Dokumentumok almenüjében lévő "Iskola 
Nevelési Programja" dokumentumban. 

2. fejezet 2.9 pont (41-43. oldal) 

Megtalálható a Kezdőoldal menüpont Dokumentumok almenüjében lévő "Iskola 
Oktatási Programja" dokumentumban. 

6. fejezet pontjaiban (18. oldal) ill. 7. fejezet pontjaiban (19-33. oldal) 

 

11. Iskolai tanév rendje 

 

Megtalálható a Kezdőoldal menüpont Dokumentumok almenüjében lévő Munkaterv 
oldalon elérhető "2021-2021. tanév Munkaterve - eseménynaptára" dokumentumban. 

 

12. Iskolai osztályok, létszámok 

 

Megtalálható az Osztályaink menüben. 

 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK 
Iskolánk jelenleg nem önálló gazdálkodó. 



Előző évek adatai az iskola régi weblapján elérhetőek. 

 

IV. IGAZGATÓ VÁLASZTÁS DOKUMENTUMAI 

 

Vezetői program 

Megtalálható a Kezdőoldal menüpont Dokumentumok almenüjében lévő 
Alapdokumentumok között elérhető "Vezetői program" dokumentumban. 

http://www.asbothkeszthely.hu/dokumentumok/2016_igv_vez_prog.pdf

