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Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (3860 

Encs, Bem J. út 3.) és a Stredná Odborná Skola - 

Szakközépiskola Moldava nad Bodvou szervezetek közös, az 

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 
keretében megvalósuló „Through renovation to the education” 

című, SKHU/1802/3.1/007 számú projektet valósított meg. 

 

A magyarországi és szlovákiai székhelyű partnerszervezet 
partnerségi megállapodást kötött egymással fejlesztési elképzeléseik 

megvalósítására. 

 

A pályázat során határokon átnyúló együttműködésre valósult meg, 

hiszen a partner szervezetek szerint a két szomszédos kistérségben a 

közös hasonló problémákat együttesen sokkal hatékonyabban lehet 

megoldani. 

  

A projekt célja olyan határon átnyúló hatású fejlesztések 

véghezvitele, ahol oktatási központok szolgáltatási feltételeinek 

javítása valósul meg. 
 

A projekt eredményeként Magyarországon Encsen és Szlovákiában 

Szepsi településen valósultak meg fejlesztések a projekt keretén 

belül. 

 

A közös projekt adatai: 

Teljes költségvetés:  298.153,50 EUR 

ERDF támogatás:  253.43,37 EUR 

A pályázat időtartama 16 hónap (2019.09.01 – 2020.12.31)  

  



 

  
 

Spoločnosť Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség 

(3860 Encs, Bem J. út 3.) a Stredná odborná škola agrotechnická 

– Agrotechnikai Szakközépiskola Moldava nad Bodvou spoločne 

uskutočnili projekt Cez renováciu k vzdelávaniu („Through 

renovation to the education”, SKHU/1802/3.1/007). 

Slovenský a maďarský partner uzavreli medzi sebou partnerskú 

dohodu o realizácii svojich rozvojových predstáv. 

Počas priebehu projektu sa uskutočnila cezhraničná spolupráca, 

nakoľko spoločne sa oveľa efektívnejšie dajú vyriešiť podobné 

spoločné problémy.  

Cieľom projektu je uskutočnenie takého cezhraničného rozvoja, 

pomocou ktorého sa zvýši úroveň poskytovacích podmienok 

vzdelávacích centier. Výsledkom projektu sa tak v Encsi, v 

Maďarsku, ako aj v Moldave nad Bodvou, na Slovensku uskutočnil 

odborný rozvoj.  

 

Údaje projektu: 

Celkový rozpočet:   298.153,50 EUR 

ERDF príspevok:   253.43,37 EUR 

Doba trvania projektu:  16 mesiacov (01. 09. 2019 – 31. 12. 2020) 

(16 mesiacov na realizáciu projektových cieľov) 

  



 

  
 

 

Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség 

partnerszervezet tevékenységének bemutatása: 

 

Az ATÖSZ 1997 óta encsi kistérségben működő terület-, vidék-, és 

gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezet. 

 

A pályázat eredményeként az ATÖSZ felnőttoktatási tevékenységi 
feltételeinek javítása valósul meg. 

A fejlesztés hatására olyan képzési központ jön létre, amely a kkv 

szektor képviselőinek kínál oktatási, képzési igényük kielégítése 

céljára modern, minden helyi igényt kielégítő infrastrukturális 

feltételeket. 

 

 

A felmerülő Képzési igények:  

• munkavállalói (Fiatal munkavállalók képzési igényei, 

átképzések) 

• munkáltatói oldalról (KKV, önkormányzati igények) 

• egyéb társadalmi hatással bíró igények (pályázati) 

 

 

Pályázati tevékenységek: 

• Ingatlanvásárlás 

• Építési tevékenység 

• Eszközbeszerzés 

 

Ingatlanvásárlás: 

Az  Encs, központi településrészén található Encs, Bem J. u. 1. sz 

alatti épület emeleti épületrészének megvásárlása valósult meg. A 

286,1 m2 alapterületű ingatlan alkalmas a pályázati elképzelések 

megvalósítására helyszínt biztosítani. 

 

 



 

  
 

 

Építési tevékenység 

A megvásárolt ingatlan felújítása és korszerűsítése valósult meg. A 

felújítás révén egy modern, kisvárosi, kistérségi igényeket kielégítő 

épület valósult meg. 

 

Eszközbeszerzés 

Az épület használata során a tevékenység végzéséhez szükséges 

bútorok és oktatási eszközök beszerzése valósult meg. 

 

A projektrész megvalósításának költségei: 

Összes költség:  144.060 EUR 
Hozzájárulás:   122.451 EUR (ERDF) 

  14.406 EUR (State cf.) 

Önrész:           7.203 EUR 

 

A projekt eredményeként létrejött oktatási célú épület alkalmassá 

válik a megfogalmazott célok eléréséhez, alkalmassá válik a helyi 

igényekre alapozott képzések megvalósítására. 

 

 

 

  



 

  
 

 

Uvedenie aktivít spoločnosti Abaúji Területfejlesztési 

Önkormányzati Szövetség: 

 

Spoločnosť ATÖSZ je organizácia, ktorá sa od roku 1997 zaoberá s 

rozvojom územia v rámci mikroregiónu Encs.  
Výsledkom projektu je aj zlepšenie vzdelávania dospelých 

spoločnosťou ATÖSZ. 

 

Na základe vývoja vznikne vzdelávacie centrum, ktoré ponúka pre 

reprezentantov MSP na uspokojenie ich vzdelávacích potrieb 

moderné, všetky miestne potreby uspokojujúce infraštrukturálne 

podmienky. 

 

Vzdelávacie nároky:  

• Zamestnanecké (nároky mladých zamestnancov, 

rekvalifikácie)  

• Zamestnávateľské  (MSP, samosprávy) 

• Iné spoločenské nároky (projektové) 

 

 

Projektové aktivity: 

• Obstaranie nehnuteľnosti 

• Stavebná činnosť 

• Obstaranie vybavenia 

 

Obstaranie nehnuteľnosti: 

Uskutočnil sa nákup poschodovej časti budovy v centre obce Encs, 

na adrese Bem J. u. č. 1. Nehnuteľnosť s rozlohou 286,1 m2 je 

vhodná ako miesto na realizáciu projektových aktivít.  

 



 

  
 

 

Stavebná činnosť: 

Uskutočnila sa rekonštrukcia a modernizácia kúpenej nehnuteľnosti. 

Obnovou vznikla moderná, malomestská, všetky mikroregionálne 

nároky uspokojujúca budova.  

 

Obstaranie vybavenia: 

Uskutočnilo sa obstaranie nábytku a vzdelávacích nástrojov, ktoré sú 

nevyhnutné k používaniu vzdelávacieho centra.  

 

Realizačné náklady projektovej časti: 

Celkové náklady:  144.060 EUR 
Príspevok:   122.451 EUR (ERDF) 

  14.406 EUR (State cf.) 

Vlastná spoluúčasť:     7.203 EUR 

 

 

Vzdelávacie centrum, ktoré vzniklo projektovou aktivitou, sa stáva 

vhodnou na dosiahnutie vytýčených cieľov a na uskutočnenie 

vzdelávacích aktivít na základe lokálnych požiadaviek. 

  



 

  
 

 
 

 

 



 

  
 

 
 
 

 



 

  
 

 
A Stredná odborná škola agrotechnická – Agrotechnikai 

Szakközépiskola 2019. 09. 01. és 2020. 12. 31. között bekapcsolódott 
a Renoválással az oktatásért c. pályázatba. 

 
Ez a pályázat az Interreg Szlovákia – Magyarország Együttműködési 

Program része. A pályázatban a fő projektpartnerünk a magyarországi, 
encsi ATÖSZ vállalat. Közösen dolgozunk azon, hogy 

megvalósulhasson mikrorégiónk szakmai fejlődése. Ebben 

a mikrorégióban elég magas a munkanélküliség, ezért is 

kulcsfontosságú fejleszteni diákjaink szakképzettségét, hogy sikeresen 

helyt álljanak a munkaerőpiac egyre erősödő versenyében. 

 
Iskolánk, a Stredná odborná škola agrotechnická – Agrotechnikai 

Szakközépiskola több, mint 60-éves történelemre tekinthet vissza, 
szakemberek ezreit képezte ki az évek során és tökéletesen 

alkalmazkodik a mai kor és a munkaerőpiac igényeihez. Iskolánk 

történelme évtizedek óta összefonódik Szepsi város történelmével és 
annak szerves részét képezi. 

A jelenlegi és majdani diákjainknak olyan tanulmányi szakokat 
kínálunk, amelyek keresettek a munkaerőpiacon és amelyek segítségével 

el tudnak helyezkedni a szakmájukban. Jelenleg három  
 

4-éves tanulmányi szakunk van, amelyek érettségi vizsgával 
végződnek: 

- A közlekedés üzemeltetése és technikája 
- Vállalkozói iskola 

- Agromechatronik. 

 

A meglévő tanulmányi szakjainkat további 4-éves tanulmányi 

szakokkal szeretnénk bővíteni: 

 Földgazdaságtan 
 Vidékfejlesztési vállalkozó.  

 
Diákjaink választhatnak 3-éves szakmáink közül is: 

 Kőműves 

 Cukrász 

 Női szabó. 

A felsoroltakon kívül szerepelnek a kínálatunkban kétéves szakmák is. 



 

  
 

Az igyekezetünk, hogy folyamatosan fejlődjünk és mindig új és keresett 
szakokat kínálhassunk diákjainknak, vezetett odáig, hogy kísérleti 

tanulmányi szakot nyitottunk Agromechatronik néven, amely magában 
foglalja az elektrotechnika és a gépesítés szakterületeinek ismereteit. Ez 

a tanulmányi szak jelenleg csak 3 iskolában érhető el Szlovákiában 
beleértve a mi iskolánkat is. Az Agromechatronik szak kapcsán fogant 

meg bennünk a közös pályázat ötlete Magyarországgal, mivel a határ 

mindkét oldalán egyre növekszik az olyan szakemberek iránti kereslet, 

akik otthon vannak a korszerű technika világában. 
 

Pályázatunk célja egy modern oktatási központ létrehozása volt. Erre 
a célra a pályázat 154093,50 eurót hozott számunkra, s mi a teljes 

összeget iskolánk szakmai színvonalának fejlesztésébe fektettük.  
Olyan elektrotechnikai laboratóriumot hoztunk létre, amely kielégíti 

a mai munkaerőpiac legigényesebb elvárásait is és diákjaink számára 

a legmodernebb berendezéseket, ismereteket és szakmai tapasztalatokat 

biztosítja.  

 
Ehhez teljesen átalakítottuk egy korábbi tantermünket, berendeztük 

modern oktatási modulrendszerrel és egyéb elektronikai és 
elektrotechnikai berendezéssel. 

 
Az oktatásra használt modulrendszer lehetővé teszi az elektrotechnika 

és elektronika alapelveinek megmagyarázását számítógépes valós  
kísérleteken keresztül. 

 
A modulrendszer felhasználásának legfőbb területei: 

  valós mérések az elméleti oktatásban  
  gyakorlati laboratóriumi oktatás 

 
Az oktatási központ a mindennapi oktatási folyamatban az 

Agromechatronik tanulmányi szakos diákjainkat fogja szolgálni, 
ugyanakkor kiváló helyszíne lesz céges vagy pályázati 

munkaműhelyeknek, külföldi diákok és szakemberek cserecsoport-
találkozóinak, amelyek keretén belül megoszthatjuk egymással szakmai 

tudásunkat, tapasztalatainkat. 

 

2021 januárjában megnyitjuk az elektrotechnikai laboratóriumunkat 

és ezúton is sok szeretettel meghívjuk Önöket, hogy látogassanak meg 

minket és tekintsék meg, hogy mi mindent kínálunk.  



 

  
 

Naša Stredná odborná škola agrotechnická – Agrotechnikai 

Szakközépiskola sa v období 01. 09. 2019 až 31. 12. 2020 zapojila do 

projektu Cez renováciu k vzdelávaniu. 

 

Tento projekt je súčasťou Programu spolupráce INTERREG Slovenská 

republika – Maďarsko. Naším hlavným projektovým partnerom sa stala 

spoločnosť ATÖSZ v Encsi, v Maďarsku. Spoločne sa snažíme o to, aby 
sa uskutočnil odborný vývoj nášho mikroregiónu. V tomto mikroregióne 

je pomerne vysoká nezamestnanosť, takže aj z tohto dôvodu je kľúčové 

posilniť odborné skúsenosti našich žiakov, aby mali vyššiu šancu 

uspieť v silnejúcej konkurencii na súčasnom trhu práce. 
 

Naša škola SOŠ agrotechnická – Agrotechnikai Szakközépiskola má už 
vyše 60-ročnú históriu, vychovala tisícky odborníkov a vždy bola a je 

schopná sa dokonale prispôsobovať požiadavkám doby a trhu práce. 

Je to škola, ktorej história sa už celé desaťročia spája s históriou mesta 

Moldava nad Bodvou a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 

 
Našim súčasným a budúcim študentom ponúkame také študijné odbory, 

ktoré sú žiadané na trhu práce a pomocou ktorých sa budú vedieť 
úspešne uplatniť v praxi. Momentálne máme tri 4-ročné študijné odbory, 

ktoré sa končia maturitnou skúškou. Ide o nasledovné študijné odbory: 
- Technika a prevádzka dopravy 

- Škola podnikania 
- Agromechatronik. 

 

Tieto študijné odbory plánujeme rozšíriť o ďalšie 4-ročné študijné 

odbory, a to: 
 Ekonomika pôdohospodárstva  

  Podnikateľ pre rozvoj vidieka.  
 

Pre našich žiakov ponúkame aj 3-ročné učebné odbory: 

 Murár 

 Cukrár 

 Krajčír – dámske odevy. 

Okrem uvedených štvorročných maturitných študijných odborov 

a trojročných učebných odborov máme v ponuke aj rôzne dvojročné 

učebné odbory, takže žiakom poskytujeme naozaj širokú paletu 

možností uplatnenia sa v živote. 
 



 

  
 

Práve naša snaha o to, aby sme sa neustále rozvíjali a ponúkali našim 
študentom niečo nové a žiadané, nás doviedla k tomu, aby sme otvorili 

experimentálny študijný odbor Agromechatronik, ktorý v sebe spája 
poznatky z poľa elektrotechniky a mechanizácie. Je to odbor, ktorý 

v súčasnosti ponúkajú len 3 školy na celom Slovensku vrátane tej našej. 
A je to aj odbor, kvôli ktorému sa zrodila myšlienka zapojiť sa do 

spoločného projektu s Maďarskom, keďže na oboch stranách hranice 

je rastúci dopyt po odborníkoch, ktorí ovládajú modernú techniku. 

 
Cieľom nášho projektu bolo vytvorenie moderného vzdelávacieho 

centra. V rámci projektu sme na tento cieľ získali 154093,50 eur, ktoré 
sme plne investovali do zvýšenia odbornej úrovne našej školy. 

Vytvorili sme elektrotechnické laboratórium, ktoré spĺňa aj tie 

najnáročnejšie očakávania súčasného pracovného trhu a zároveň 

poskytuje našim žiakom najmodernejšie vybavenie, vedomosti 

a skúsenosti.  

 

K tomu sme kompletne obnovili našu pôvodnú učebňu, zariadili sme ju 
moderným modulovým systémom výučby a iným elektronickým 

a elektrotechnickým vybavením. 

 

Výukový modulový systém  umožňuje objasniť základné princípy 
elektrotechniky a elektroniky prostredníctvom  reálnych experimentov 

podporených počítačom. 
 

Hlavnými oblasťami využitia modulového systému sú: 
  reálne merania pri teoretickom vyučovaní 

  praktická laboratórna výučba 
 

Vzdelávacie centrum bude slúžiť v rámci každodenného vyučovacieho 
procesu pre našich žiakov v odbore Agromechatronik, ale je možné 

v ňom realizovať aj workshopy pre firmy či pre našich projektových 

partnerov, ako aj privítať zahraničné výmenné skupiny žiakov či 

odborníkov, s ktorými by sme sa mohli podeliť o naše odborné 
skúsenosti. 

 

V januári 2021 otvárame naše  elektrotechnické laboratórium 

a touto cestou Vás srdečne pozývame, príďte si pozrieť, čo všetko 

Vám ponúkame.   
 



 

  
 

 
 

 



 

  
 

 
 

 



 

  
 

 

 

Elérhetőségek, Kontakty 
 

 

 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség 

 

3860 Encs, Bem J. út 3. 

+36 46/587-223 

+36 30/6703239 
www.atosz.hu 

 

 

 
Stredná odborná škola agrotechnická 

(Agrotechnikai Szakközépiskola) 
 

 
Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou 
+421 55 460 21 39 
+421 915 801 802 

sosmoldava.edupage.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

  
 

 
 

 


