
 

BÁTHORY ISTVÁN ALAPÍTVÁNY – VÁLLALATOK  ÉS 

VÁLLALKOZÓK A SZAKKÉPZÉSÉRT NÍVÓDÍJA 

Bicsákné Furcsa Mária, mesterpedagógus, igazgatóhelyettes asszony 1979 óta dolgozik 

középiskolában. Az alapítványunk által támogatott intézményben, a ZSZC Báthory István 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Iskolában 1982-től tanít.  

Igazgatóhelyettesi feladatokat 1990-1994 között, majd 2004 novemberétől lát el. Húsz éven 

keresztül a levelező tagozat vezetője volt annak megszűnéséig.  Folyamatosan tanít nappali 

képzésben, felnőttoktatásban és felnőttképzésben egyaránt. Volt a kereskedelem területén 

szakmai munkaközösség-vezető, de szívesen vállalt osztályfőnöki teendőket is. Részt vállal a 

vendéglátás területén a kamarai szervezésű mesterképzésben. Szakmai vizsgabizottság elnöke 

és tagja, szakképzési szakértő.   

 

Megbízható, alapos, pontos tudással rendelkező kolléga, aki nemcsak a gyerekek érdekeit 

segítő igazi pedagógus – amelyről több dokumentum is tanúskodik - hanem olyan ember, aki 

önzetlenül támogatja a kollégák munkáját.  

Szerteágazó és sokszor megterhelő vezetői feladatai mellett nagyon sok gondot fordít a 

diákok szakmai tudásának fejlesztésére, lelki és mentális fejlődésük alakulására, szociális 

helyzetük jobbá tételének elősegítésére.  

Versenyzői többször értek el első helyezést országos szakmai megmérettetéseken. Korán 

elhunyt kollégánk és volt tanítványunk emlékére szervezett kereskedelmi, fogyasztóvédelmi 

versenyre rendszeresen készíti fel tanítványait, ezzel is ápolva az ő emlékét. Munkásságáról 

volt diákjai így írnak (az egyikük azóta már kollégánk lett): „.. anyagismeret tudásomat, ha 

nem is a szakmámban, de a mindennapjaimban magabiztosan hasznosítom!” „Áruismeret 

tanárom úgy megalapozta tudásomat, hogy a főiskolán messze többet tudtam társaimnál. 

Köszönöm neki.” 

Támogatja kollégái és tanítványai szakmai és személyes előrehaladását, irányt mutat, 

perspektívát ad. Két ízben megbízott mentortanárként segítette két tanár szakos hallgató 

felkészülését. 

Az intézményben hosszú évek óta az ő szervezésével és irányításával történik az érettségi 

vizsga előkészítése és lebonyolítása, a különleges bánásmódú tanulók vizsgálatainak 

előkészítése, fejlesztésük koordinálása, a fejlesztés ellenőrzése, valamint a munkaidő 

elszámoláshoz kapcsolható teendők ellátása. Munkáját ezeken a területen a fokozott 

igényesség és felelősségteljesség jellemzi. 

Az iskola életében több ponton is végrehajtó, szervező, ellenőrző feladatokat lát el. Az éves 

munkaterv szerint a legnagyobb gondossággal felügyeli a szalagtűzés, a ballagás ünnepélyes 

rendezvényeit, az iskolai ünnepélyek lebonyolítását, a szabadidő hasznos eltöltését célzó 

tevékenységeket, előkészíti a szülői szervezet üléseit és a szülői értekezleteket, konstruktív 

megoldásokkal segíti és vezeti a nevelőtestületi értekezleteket, a munkaközösségi 

megbeszéléseket, szakértelmével támogatja a különböző pályázatok megvalósítását, aktívan 

részt vesz EU-s pályázatok színvonalas megvalósításában, mindig szem előtt tartva a tanulók 

szakmai és személyes fejlődését. 
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A kollégák bizalommal fordulnak hozzá, akár szakmai, adminisztrációs, nevelési vagy 

személyes jellegű kérdésekkel, kérésekkel. Szívesen segíti az iskolában folyó nevelő-oktató 

munkát, jó tanácsokkal bátorítja a kollégákat. Segítőkészségével, fáradhatatlan 

munkabírásával, körültekintő véleményalkotásával, megnyugtató szavaival nagyban 

hozzájárul az iskolai terhek csökkentéséhez. Tudását, ismereteit, tapasztalatait átadja 

kollégáinak, segít az új módszerek bevezetésében.  

Bicsákné Furcsa Mária igazgatóhelyettes asszony az új iránt fogékony, nyitott személyiség, 

folyamatosan tanul, számos továbbképzésen vett részt. Munkáját a jogszerűség és a 

megbízhatóság jellemzi. Nevelő-oktató munkájában innovatív, széles külső szakmai 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Munkája során előszeretettel használja és használja ki az 

IKT eszközök adta lehetőségeket. Az intézmény honlapjának működtetésében tevékenyen 

részt vesz. Az e-Kréta rendszer bevezetésében, annak folyamatos karbantartásában, 

ellenőrzésében koordináló és végrehajtó szerepet tölt be. 

Oktató-nevelő és tananyagfejlesztő tevékenységében az aktuális munkaerőpiaci elvárásokat 

tartja szem előtt. Nagy gondot fordít arra, hogy szakmai ismeretei naprakészek legyenek. 

Ennek érdekében a jogszabályi változások figyelemmel kísérése mellett kapcsolatot tart a 

munkaerőpiaci szereplőkkel. Így szerzett ismereteit beépíti oktató-nevelő munkájába és 

tananyagfejlesztő tevékenységébe. Célja, hogy a kor kihívásainak megfelelően olyan 

kompetenciaelvárásokra készítse fel a tanulókat, amelyek megfelelnek a mindenkori 

munkaerőpiaci igényeknek. Több országos és helyi hatókörű, elsősorban 

tananyagfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységben vett részt. Hiánypótló jegyzetet készített 

logisztikai ügyintézőknek, feladatlapokat írt, közreműködött tantervek, szakmai és 

vizsgakövetelmények kidolgozásában. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 

megbízásából tanulási-tanítási útmutatók, tananyagelemek, tartalomelemek és elvi 

vizsgafeladatok készítésében vett részt. Több szakképesítéshez - logisztikai ügyintéző, 

kereskedő, szakács, pincér, cukrász - többféle témában dolgozott ki országos szinten 

használható tananyagot. Többek között írt a Logisztikai ügyintéző szakképesítés, az 

Anyagbeszerző munkakör követelményei moduljához szakáruismeret témakörben 

tananyagelemet. Tanítási-tanulási útmutatót dolgozott ki az Általános áruismeret több 

témakörére, így az áruvédelmi címkéről, a szabványosításról, az áruk rendszerezéséről, 

csoportosításáról, szakáruismeret körén belül a szoba- és konyhabútorokról, továbbá a 

készletezéssel, tárolással kapcsolatban a műszaki cikkek több témakörében, illetve az élelmi 

anyagok vonatkozásában. Útmutatót készített a baleset-, munka-, tűzvédelem és 

környezetvédelem, higiéniai előírások témakörében.   Az ő nevéhez fűződik a szakács szakma 

számára az Élelmiszer romlás és élelmiszer fertőzés megelőzése tananyagelem kidolgozása is. 

A fogyasztóvédelem témakörében több tananyagot állított össze a kiszolgálással és 

árfeltüntetéssel kapcsolatos, valamint a minőségi panaszok elintézési módjáról, a vásárlók 

könyvének kezeléséről. Bírálati jelentést készített az Élelmiszer- és vegyi áru kereskedő 

szakmai és vizsgakövetelményeiről. Legutóbb egy nélkülözhetetlen tankönyvet írt az eladó 

szakképesítésben tanulók számára: Vegyesiparcikk áruismerete és forgalmazása (NSZFH, 

2014).  
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Szívesen tart kapcsolatokat más intézményekben tanító kollégákkal mind szakmai, mind 

vezetési kérdéseket tekintve. A külső helyszínen történő vizsgáztatásai során tapasztaltakat 

újító, jobbító szándékkal osztja meg a kollégákkal, így több, általa jó gyakorlatként ajánlott 

megoldás került adaptálásra intézményünkben.  

Nagy gonddal koordinálja a közösségi szolgálatot, kíséri figyelemmel a tanulók ez irányú 

tevékenységét. 

Munkáját a nevelőtestület Báthory plakettel, főtanácsosi címmel, a Balaton Füszért Vállalat 

nívódíjjal ismerte el, de számára talán az egyik legfontosabb díj, hogy elnyerte tanítványa a 

Szakma Kiváló Tanulója országos versenyen nyújtott teljesítménye alapján a legjobb 

felkészítő tanárnak járó díjat. 1987-ben Kiváló munkáért kitüntető jelvényben részesítették, 

2018-ban a Miniszter Elismerő Oklevelet vehette át. 

Bicsákné Furcsa Mária igazgatóhelyettes asszony a kereskedelem és a vendéglátás területén 

nyújtott kiemelkedő hatású oktatási-nevelési munkájáért, a tanulók munkaerőpiaci igényekhez 

igazodó magas szintű formálásáért, a tantestület életében elfoglalt meghatározó szerepéért, az 

intézmény személyi és tárgyi kultúrájának fejlesztéséért méltán érdemelte ki az alapítvány 

NÍVÓDÍ-ÁT! 

 

Zalaegerszeg, 2020. április 24. 

 Barta András s.k. 

a kuratórium elnöke 

 

 

 

 

 


