
  

"Sicherung der Ressourcen zur Befriedigung der Primärbedürfnisse durch 

nachhaltige Bewirtschaftung des ländlichen Raumes" 

avagy 

„Közös ügyünk a fenntartható jövő - Térségi 

stratégiák a fenntartható fejlődés szolgálatában” 

címmel, három EU tagország – Ausztria, Horvátország és Magyarország – három nagymúltú 

középfokú agrárszakképző iskolájának együttműködésében valósult meg az alábbi projekt. 

A projekt céljai:  

A három iskola által közösen megvalósított projekt alapvető célja a mezőgazdasághoz 

szorosan kapcsolódó témákban úgy, mint a fenntarthatóság, az ökológiai és a precíziós 

gazdálkodás, a megújuló energiaforrások, a helyi termékek előállítása – nemzetközi kitekintést 

biztosító szakmai projekt megvalósítása. További célok, a projektben részt vevő tanulók idegen 

nyelvtanulás iránti motivációjának erősítése és a tanult idegen nyelv aktív gyakorlásának 

biztosítása. A diákoknak a projekt tervezésébe, megvalósításába és értékelésébe történő 

bevonásával az együttműködő képesség, a projektszemlélet fejlesztése. A projekt során szerzett 

tapasztalatok – „a jó gyakorlat” – pedagógiai programba, tantervekbe való beépítésével, az 

oktatás minőségének megújítása. A projekt a vidéki térségek fenntartható fejlődési stratégiáira 

összpontosít, elsősorban a fenntartható mezőgazdálkodás, az élelmiszertermelés, a kereskedelem 

és a közlekedés területén. Közvetlen cél a középfokú agrár-szakoktatásban résztvevő diákok 

szemléletének alakítása, ismereteik bővítése a fenntarthatóság, energiahasználat, ökológiai 

lábnyom, helyi stratégiák szerteágazó ismeretkörében. Távlati cél pedig, a leendő gazdálkodók 

tudatosságának növelése a felsorolt területeken. 

A stratégiai partnerségek pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, 

fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézmények között, helyi vagy 

regionális, de akár nemzeti vagy európai szinten is. Az általunk megvalósított projekt esetében 

elsősorban az egymástól való tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a meglévő nemzetközi 



együttműködéseink elmélyítése, illetve kibővítése. Pedagógusok, oktatók és tanulók 

mobilitása. Az eredményeken való közös munka, azok összegzése, terjesztése, valamint a 

résztvevők és szűkebb-tágabb környezetük képzése, fejlesztése a cél.  

Intézményünk a güssingi és a krizevci mezőgazdasági szakképző iskolával közösen, 

2016-ban sikeresen pályázott az ERASMUS+ Stratégiai partnerségek Programban való 

részvételre. A nyertes pályázat előzménye az intézmények közötti korábbi sikeres 

együttműködés.  

A projektben részvevő intézmények: 

 

A projekt koordinátora a güssingi iskola. Güssing Ausztria, Burgenland tartományának 

déli részén helyezkedik el, járási székhely. A településnek a Batthyány család révén egykor 

szoros történelmi, gazdasági és kulturális kapcsolata volt Magyarországgal, de Batthyány 

Ferenc révén – aki horvát bán volt – Horvátországgal is. A város és környéke tradicionálisan 

mezőgazdasággal foglalkozott és foglalkozik ma is. A járás magas erdősültsége miatt jelentős 

az erdészet és a faipar szerepe is. 1996 óta a városban található a Megújuló Energiák Európai 

Központja (EEE, Europäisches Zentrum für erneuerbare Energie). Az iskola képzési 

profiljában az általános mezőgazdasági képzés és lovas szakmai képzés mellett az újdonságnak 

számító ökológiai gazdálkodás is megtalálható. az intézmény a környék meghatározó agrár 

szakképző intézménye. A gyakorlati oktatást az intézmény saját, bio minősítésű tangazdasága 

segíti.   

 

 



 

Horvátországi partnerintézményünk, a Srednja Gospodarska škola Križevci is tekintélyes 

múlttal rendelkezik. Az iskolát, a magyar országgyűlés 1860. április 12-i határozata alapján, hivatalosan 

1860. november 19-én nyitottak meg.  Az akkori "Királyi Mezőgazdasági és Erdészeti Főiskola" az első 

és egyetlen mezőgazdasági iskola volt a délkelet-európai régióban. Az iskola az alapítás óta számos 

változáson ment keresztül, míg 1993-ra szétvált az agrár felsőoktatás, és a középfokú mezőgazdasági 

iskola, és ezt követően Srednja Gospodarska škola néven önálló intézményként működik, az alábbi 

képzési területeken: kertész szakmunkás, tejfeldolgozó szakmunkás, gazda, mezőgazdasági gépész, 

amelyek három éves képzések, illetve mezőgazdasági technikus, növényegészségügyi technikus, 

állategészségügyi technikus. Az iskola tangazdasága 32 hektár szántóterülettel, 3,5 hektár kertészeti 

területtel, és ugyanekkora gyümölcsössel (almással) rendelkezik. A tangazdaságban találunk 30 db 

tejtermelő tehenet és szaporulatát, a hozzá tartozó infrastruktúrával együtt. A tejfeldolgozást 300 liter/ 

nap kapacitású saját tejüzemben végzik. A tangazdaság részei a gyümölcs válogató-tároló épületek 

mellett a saját géppark javítóműhelye és egy meteorológiai állomás is.   

 

A Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 2008 

szeptemberétől a DASzK – Dunántúli Agrár-Szakképző Központ – Somogy megyei 

tagintézménye. Fenntartója az Agrárminisztérium, 2013 októbere óta az ASzIH (Agrár-

Szakképző Iskolák Hálózatának) tagja. Az elmúlt években többször is nevet változtattunk, az 

iskola neve jelenleg: AM DASzK – Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, 



Szakközépiskolája és kollégiuma, Kaposvár. Címe: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. Az 

intézményben 2016 szeptembere óta szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés egyaránt 

folyik. A több mint 130 éves iskola (Somogy megye első agrár-szakképző iskolája) az 1886-

ban megnyílt somogyszentimrei Földmíves Iskolától – mint jogelődtől – hosszú és „változatos” 

úton jutott el a mai, korszerű, a magyar középfokú oktatás rendszerébe illeszkedő szakképző 

intézményig. Az alapításkori cél: „minden gazdasági munkát kellően értő és ezeket végezni 

tudó egyéneket képezni, akik, mint a mezőgazdasági munkák vezetői az iskola vidékén bízvást 

alkalmazhatók legyenek…” Ez a vidék pedig „Somogyország” volt, amely agrár-megyeként 

mindig is jelentős helyet foglalt el az ország élelmiszer-ellátásában. Napjaink kívánalma már 

sokkal komplexebb: egy korszerű, jól felszerelt intézmény falai között színvonalas oktató-

nevelő munkával valósuljon meg az általános és szakmai műveltség harmóniája, egysége, az 

újra fogékony szakemberek nevelése. Az iskola 1968-ban vette fel Móricz Zsigmond nevét, 

tulajdonképpen 1971-től működik szorosan együtt a szomszédjában levő felsőoktatási 

intézménnyel, a mai Kaposvári Egyetemmel. Ez az együttműködés az oktatás-nevelés szinte 

minden területén ma is fellelhető. Egyes területeken kifejezetten sikeres, ilyen pl. a gyakorlati 

oktatás, vagy a mérnök-tanár képzés. Iskolánk fő képzési profilja mindig is az állattenyésztés 

és a növénytermesztés volt, ma is a mezőgazdaság az egyetlen terület, amely intézményünk 

képzési palettáján szerepel.  

 

A projekt logója. 

A projekt központi témája a fenntarthatóság, ennek különböző szintjei és területei. 

A pályázat keretein belül, 2017 tavaszán Güssingben, 2017 őszén Kaposváron és végül 

2018 tavaszán Krizevciben – a közösen kitűzött célok elérése érdekében – mindhárom 

intézményből 10 diák és 2 kísérő tanár találkozott, ahol 5-5 napos, elsősorban a fentiekben 

részletezett szakmai, de kulturális és szabadidős programokon is részt vettek és is ismerkedtek 



a fogadó ország kultúrájával. Mindhárom nemzetközi mobilitás zárásaként a résztvevő tanulók 

egy általuk készített prezentáció segítségével mutatták be egymásnak azt, hogy ez alatt a néhány 

nap alatt „mivel gazdagodtak” és ezt hogyan tudják a tanulmányik, vagy akár későbbi szakmai 

életútjuk során kamatoztatni. A három intézmény diákjai (illetve közülük néhányan) 2018 

decemberében egy kaposvári, egy güssingi és egy krizevci Projektzáró rendezvényen 

számolnak be a partnereknél töltött 15 napról, az ott szerzett tapasztalataikról, élményeikről, és 

bemutatják a közösen készített „projekttermékeiket”. 

Az ausztriai munkahét: 

– A projekt 2017. május 7. és 12. között zajlott Güssingben.  

– Eva Dobeiner a Bio-Austria munkatársa a „Jó élet könnyedén, ökológiai lábnyom„ 

címmel tartott előadást, amely során játékos formában ismerkedtünk meg a fosszilis 

energiahordozók kialakulásával, felhasználásukkal és az egyes alternatív 

lehetőségekkel. 

– Jó gyakorlatot láthattunk a házigazda iskola tangazdaságának új építésű épülete 

kapcsán, hiszen számos díjat kaptak a fenntartható faépítészet kiváló példájaként. 

– A Megújuló Energiák Európai Központja (EEE) tevékenységét Dr. Joachim Tajmel 

ismertette, majd az elméleti foglakozást az Urbersdorfban található biomassza és 

fotovoltaikus rendszer, Strem biogáz üzeme és a Stipitsben lévő hulladékfeldolgozó 

bemutatása követte. 

– "catch crop croping" címmel Dr. Ing. Szerencsics Manfred tartott előadást a „köztes 

termesztés” lehetőségeiről, különös tekintettel az energianövények és szója 

termesztésre.   

– Helyi és környékbeli biogazdálkodók tevékenységét ismerhettük meg, egy sertés és egy 

tejtermelő tehenészettel foglalkozó családi vállalkozás keretében. 

– Látogatást tettünk az „Esterhasy-Betriebe” üzembe, Ausztria legnagyobb 

biogazdaságába Seehof Donnerskirchenbe. 

A horvátországi munkahét: 

– A projektmunka a horvátországi Križevci partner iskola szervezésében 2018. április 22-

27 között valósult meg. 



– A biológiai diverzitás megőrzése érdekében az iskola létrehozta Horvátország 

legnagyobb növényi génbankját. A biológiai sokféleség megőrzése mellett itt mód van 

a kisparcellás kísérleti termesztésre is.  

– Mario Rajn križevci polgármestere ismertette a város fenntarthatósági terveit. Križevci 

városa már 8 éve dolgozik a CO2 kibocsájtás csökkentésén. Ennek érdekében kiépült 

egy 30 kW-os fotovoltaikus rendszer, és a termálvízre alapozott fűtés használata is 

bővül. A város 2030-ig szeretne energia függetlenné válni. 

– Kresimir Ivancic horvát mezőgazdasági miniszterhelyettes ismertette a fenntartható 

fejlődés hazai finanszírozását.  Nagy cél a 20-20-20 projekt, amely 20% -kal kevesebb 

CO2-ot, 20%-kal több megújuló energiát és 20%-kal kevesebb fosszilis üzemanyag 

felhasználást jelent. 

– Dr. Ing. Visnja Vucetic a globális felmelegedésről, a hosszútávú éghajlati és 

meteorológiai előrejelzésekről tartott előadást. Modellezhető az átlaghőmérséklet 

emelkedése minden projektpartner régiójában, ami a termesztett növények cseréjét is 

jelentheti. 

– Megismertük az iskola saját automata meteorológiai központját, ami a precíziós 

almaültetvény mikroklímás jellemzői alapján segít a peszticidek okszerű használatában.  

– Bemutatták a helyi termék témaköréhez kapcsolható iskolai tejüzem működését. 

– A kalniki kirándulás során –kóstolóval egybekötve- helyi termékek előállítóival 

találkozhattunk.  

– Rimac Automobile társaság elektromos autógyártásra és elektromos kerékpárokra 

szakosodott. A Rimac termékekbe olyan erőteljes akkumulátorokat szerelnek, amelyek  

sportkocsit hajthatnak. Jellemő a 2,6 másodperc alatti gyorsulás, 0-100 km/h 

sebességig.  Mindössze 8 sportkocsi épül évente, az áruk körülbelül 1 millió euró. 

– Biogáz üzemből kettőt is megismertünk, meglátogattunk egy 2,4 MW-os magán 

biogázüzemet.  

– Az Agrokor biogáz üzeme szorosan kapcsolódik egy sertés farmhoz, az innen származó 

trágyán kívül a vágási melléktermékeket és élelmiszer hulladékot, kukorica szilázst is 

felhasználnak. 

A magyarországi munkahét: 

– Kaposvár 2017. október 15-20 között látta vendégül a projekt szereplőit 



– A hazai programok a környezetbarát városi energiaforrásokat, a precíziós gazdálkodás 

gyakorlatát, a regionális kézműves és védjeggyel rendelkező helyi termékek termelését, 

a biomassza helyi felhasználási lehetőségeit mutatta be. 

– Prezentáció keretében bemutatkozott a Hermann Otto Intézet, összefoglalva a 

fenntarthatóság számos területének jellemzői mellet a saját tevékenységi körét is. 

– Kaposvár alpolgármestere előadást tartott a  "Smart City 2050" városi koncepcióról. 

– Iskolánk egy Helyi terméknap szervezése keretében mutatta be a regionális termékek 

fenntarthatóságban elfoglalt szerepét, megszólaltatva számos termelőt is, akik közül 

néhányat a későbbiekben fel is kerestünk. 

– Sor került a Kaposvár Kincse koncepció bemutatására is. 

– A kaposvári Agrana-Magyar Cukor Zrt. gyárlátogatása szorosan kapcsolódott a 

kaposvári tömegközlekedéshez kötődő CNG buszpark és a helyi töltőállomás 

felkereséséhez.  

– A program résztvevői meglátogatták Magyarország legnagyobb biomassza felhasználó 

üzemét, amely Pécs város hőigényének mintegy 40% -át fedezi.  

A Projekt hasznosulása: 

A projekt során a kitűzött célnak megfelelően az egyik legfontosabb eredménynek tekinthető a 

résztvevő diákok és munkatársak (szakmai tanárok) személyes tudásának, tapasztalatainak 

gazdagodása. A korszerű szakmai ismeretekhez és ezek átadásához szükséges újszerű 

módszertani tudáshoz való hozzájutás, egy a fenntartható fejlődést a központi témájául választó 

projekt esetében szerintem a legfontosabb cél és eredmény is egyben. Természetesen iskolánk 

a későbbikben hasznosítani tudja a közös munka – elsősorban projekttalálkozók és a 

mobilitások alkalmával lezajlott projektértékelések – során kialakult szakmai viták tanulságait 

és az azokból levonható következtetéseket. Maga a mobilitás, illetőleg a külföldi projekt a kinti 

programok (szakmai, kulturális és szabadidős tevékenységek) során megszerezhető komplex 

személyiségfejlődés egyre szélesebb körben válik a munkatársak körében is népszerű 

„továbbképzési” formává. 

Véleményem szerint a sikeresen megvalósított projekt jelentősen növeli a résztvevő 

intézmények, így a kaposvári intézmény szakmai presztízsét is. Sajnos napjainkban a magyar 

oktatási intézmények a csökkenő tanulólétszám miatt folyamatos versenyhelyzetben vannak. 

Ebben a versenyben pedig az ilyen sikeres projektek és egyáltalán a nemzetközi kapcsolatok 

által biztosított presztízs sokat nyomhat a latba. A szülők ugyanis nagyra értékelik a gyermekeik 

külföldi nyelvtanulási lehetőségeinek ilyen formában történő biztosítását. Rendkívül fontos ma 



a szakmai idegen nyelv elsajátítása és gyakorlása éles, nem az itthoni „nyelvtanközpontú” 

oktatási közegben. Több tanulónk is vélekedik úgy, hogy ezzel a projektben való részvétellel 

akár elhelyezkedési esélyeik is javulhatnak.  

Az elkészült Projektkézikönyv további felhasználására vonatkozó elképzelés vagy cél, ennek 

az oktatás folyamatában történő felhasználása. A megszerzett tapasztalatok – „a jó gyakorlatok” 

– pedagógiai programba, tantervekbe való beépítésével, az oktatás minősége is megújulhat. 

Projektünknek azonban vannak olyan tapasztalatai, tanulságai is, amelyek túlmutatnak az 

intézmény tevékenységi keretein. A megfogalmazott tanulságok, a képzési rendszer egészét 

érintő következtetések a döntéshozók számára is hasznosak lehetnek. Ugyanakkor az ún. 

„európai dimenzió” képzési programokba való beépülése és ilyen formán szélesebb körben 

történő érvényesülése – főleg a középfokú oktatásban – ma egy viszonylag nehéz folyamat. 

Pedig a szakképzés hatékonyságát és eredményességét növelő, új, innovatív elemek (pl. új 

módszerek és tartalmak) bevezetése nem várhat.  

A diákoknak a projekt tervezésébe, megvalósításába és értékelésébe történő bevonásával, 

együttműködő képességük és projektszemléletük egyaránt fejlődik, a pályázati és 

projektszervezési tapasztalataik gazdagodnak.  

A sikeres projekt és az eredményeink közzététele nem csupán az iskola közvetlen működési 

környezetében járul hozzá az intézmény jó hírnevének növeléséhez, hanem partnereket vonzhat 

későbbi pályázataink tervezéséhez és megvalósításához is.  


