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I. Utasítások

Az emberi erőforrások minisztere 44/2013. (XI. 15.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdésének b) pontja alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
európai uniós fejlesztési és stratégiai feladatainak koordinálására, valamint a  2014 és 2020 közötti EU-s időszak 
fejlesztési programjainak az Emberi Erőforrások Minisztériumát érintő tervezésének előkészítésére dr. Köpeczi-Bócz 
Tamást 2013. november 15. napjától 2014. május 14. napjáig miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos feladatkörében:
a) szakmailag összehangolja az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladat- és hatáskörébe tartozó hazai és EU-s 

fejlesztéseket,
b) a tárcán belül egyezteti az egyes ágazati érdekeket, a fejlesztések hatékonyságának és eredményességének 

növelése érdekében,
c) javaslatot tesz a szakmai államtitkárságok egymást kölcsönösen segítő fejlesztési irányaira, és koordinálja azok 

tervezését, megvalósítását,
d) koordinálja a  Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról szóló 1313/2012. (VIII. 27.) 

Korm. határozat szerint a Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központtá nyilvánításával kapcsolatosan 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma felelősségi körébe tartozó projekteket és fejlesztési programokat.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere irányítja.

4. §  A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (7) és (10) bekezdés a) pontja szerint havonta 195 300 Ft összegű díjazás, illetve 
helyettes államtitkári juttatások illetik meg.

5. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. §  A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 21/2013. (V. 24.) EMMI utasítás 2013. november 15. napján hatályát veszti.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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A nemzetgazdasági miniszter 21/2013. (XI. 15.) NGM utasítása  
a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján a nők munkaerő-piaci helyzetének javítását 
célzó feladatok ellátására 2013. október 3. napjától 2014. április 3. napjáig terjedő időtartamra Varga Zsoltné Szalai 
Piroska Máriát miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos feladata:
a) javaslattétel a női foglalkoztatás növelését, a „családbarát” munkaerőpiac és munkahelyek megteremtését, 

valamint a munkavégzés és a magánélet összeegyeztethetőségét célzó rugalmas munkavégzési és 
önfoglalkoztatási formákat, illetve jó gyakorlatokat támogató kormányzati intézkedésekre, az új intézkedések 
megismertetésében, végrehajtásában való aktív közreműködés,

b) kapcsolattartás a társminisztériumokkal, valamint a témában érintett szakmai és civil szervezetekkel,
c) konzultációk, egyeztetések, rendezvények kezdeményezése, illetve részvétel nemzetközi és hazai 

rendezvényeken, kezdeményező és kiegyensúlyozott részvétel a kapcsolódó szakmai, média és társadalmi 
kommunikációban.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét a nemzetgazdasági miniszter az általa kijelölt, közvetlen irányítása alá tartozó 
szervezeti egység vezetője útján irányítja.

4. §  A miniszteri biztos feladatait önállóan látja el, tevékenységét 2 fős titkárság segíti.

5. §  A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (7) bekezdése szerinti díjazás és juttatások illetik meg.

6. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

7. §  Hatályát veszti a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről szóló 9/2013. 
(V. 10.) NGM utasítás.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter



20038	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2013.	évi	56.	szám	

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 10/2013. (XI. 15.) MBFH utasítása  
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Biztonsági Politikájának kiadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva a következő 
utasítást adom ki.

1. §  A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) Informatikai Biztonsági Politikáját (a továbbiakban: 
Politika) az utasítás melléklete1 tartalmazza.

2. §  Az  utasítás hatálya – az  abban foglalt kivételek figyelembevételével – kiterjed az  MBFH és területi szervei, 
a  bányakapitányságok (a továbbiakban együtt: bányafelügyelet) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott, 
valamennyi határozatlan és határozott időre kinevezett köztisztviselőjére és ügykezelőjére, valamint a  munka 
törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalójára (a továbbiakban együtt: munkatárs).

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti a  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Biztonsági Politikájáról szóló 1/7/2010. MBFH 
utasítás.

  Jászai Sándor s. k.,
  elnök

1 A Politikát az MBFH intranet tartalmazza.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének 11/2013. (XI. 15.) MBFH utasítása  
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva a következő 
utasítást adom ki. 

1. §  A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) Informatikai Biztonsági Szabályzatát (a továbbiakban: 
Szabályzat) az utasítás melléklete1 tartalmazza.

2. §  Az utasítás hatálya – az abban foglalt kivételek figyelembevételével – kiterjed az MBFH és területi szervei, a 
bányakapitányságok (a továbbiakban együtt: bányafelügyelet) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott, valamennyi 
határozatlan és határozott időre kinevezett köztisztviselőjére és ügykezelőjére, valamint a munka törvénykönyve 
hatálya alá tartozó munkavállalójára (a továbbiakban együtt: munkatárs).

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/8/2010., valamint 
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Felhasználói Informatikai Kézikönyvéről szóló 1/9/2010. MBFH utasítás.

  Jászai Sándor s. k.,
  elnök

1 A Szabályzatot az MBFH intranet tartalmazza.
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Az országos rendőrfőkapitány 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítása 
az intranethálózat működtetéséről, valamint az Internet és elektronikus levelezési rendszer 
rendőrségi igénybevételének szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Internetnek az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szerv általi igénybevétele és az intranet, valamint az egyes hálózati szolgáltatások működtetésével kapcsolatos feladat- és 
hatáskörök, továbbá az elektronikus levelezési rendszer kezelése rendjének meghatározása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

 1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre;
e) a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságra;
f ) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
g) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre
(a továbbiakban együtt: rendőri szervek).

2. Értelmező rendelkezések

 2. Az utasítás alkalmazásában
a) belső funkcionális e-mail cím: kizárólag a rendőri szervek belső hálózatán keresztül elérhető, a rendőri szervek 

egymás közti hivatalos kapcsolattartására szolgáló elektronikus levelezési cím;
b) felhasználó: az Internet, intranet valamely szolgáltatásának igénybevételéhez – a munkaköréhez igazodó – 

jogosultsággal rendelkező személy; 
c) FTP alapú szolgáltatás: lehetővé teszi két számítógép között fájlok átvitelét, programok, dokumentumok le- és 

feltöltését;
d) hálózati rendszeradminisztrátor: az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Infrastruktúra Üzemeltetési 

Főosztály (a továbbiakban: ORFK GF IIÜF) vezetője; 
e) hálózati szolgáltatások: számítógépes munkahelyről igénybe vehető, helyi hálózati intranetről elérhető 

szerverszolgáltatások, amelyek hálózati forgalommal járnak; 
f ) intranethálózat: a rendőri szervek belső, önálló számítógép-hálózata, beleértve a hálózati eszközöket, 

szervereket, általános célú számítógépeket, rendszer- és felhasználói szoftvereket, amely alkalmas bármely olyan 
technikai megoldás befogadására, amely a meglévő szolgáltatásokat nem veszélyezteti és üzembiztonsága az 
elvárható szintet nyújtja;

g) Internetkijárat: zárt hálózatok azon csomópontja, amely lehetőséget biztosít az Internet információs és 
kommunikációs szolgáltatásának elérésére;

h) Internetvégpont: az Internet használatára alkalmassá tett számítógép;
i) nagyméretű fájl: egyszerű szövegként küldött levelek esetén a 20 MB-ot, a HTML alapú levelek esetén a 

10 MB-ot meghaladó méretű fájl;
j) nyilvános internetes funkcionális e-mail cím: a rendőri szervek Interneten közzétett elektronikus levelezési 

címe, amely alkalmas külső hálózatból érkező levelek fogadására;
k) naplóállomány regisztrációs adatai: a látogatott internetes oldal címe, a munkaállomás azonosítója, a letöltött 

adatmennyiség, a letöltés dátuma; 
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l) postamester: az e-mail szolgáltatást biztosító rendszer adminisztrátora, kezelője;
m) rendszeradminisztrátor: a rendőri szervek informatikai rendszerében felügyeleti, beállítási, konfigurálási, 

jogosultságkiosztási feladatok ellátásával, és az ehhez szükséges jogosultsággal – a hálózati 
rendszeradminisztrátor által – megbízott személy;

n) rendszergazda: a számítógép hardver és szoftver karbantartását, fejlesztését, hibáinak feltárását és – lehetőség 
szerinti – javítását ellátó, a szükséges számítástechnikai ismeretekkel rendelkező személy.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. Az Internet – felhasználóként történő – igénybevételének szabályai

 3. Az Internet hozzáférést az állományilletékes parancsnok, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyását 
követően a hálózati rendszeradminisztrátor biztosítja a rendőri szervek felhasználói részére.

 4. Az Internetszolgáltatás igénybevételének lehetőségét – amennyiben a felhasználó a hálózati szolgáltatás 
igénybevételére jogosult – az intranethálózatba bekötött és az előírásoknak megfelelő védelmi funkciókkal ellátott, 
valamennyi, arra alkalmas számítástechnikai eszközön biztosítani kell. 

 5. A rendőri szervek személyi állománya a Rendőrség Ideiglenes Informatikai Biztonsági Szabályzatának kiadásáról 
szóló ORFK utasítás alapján előírt vizsga sikeres teljesítése után jogosult a rendőri szervek hálózati szolgáltatásának 
használatára.

 6. A felhasználó a rendszeradminisztrátor által biztosított, alapértelmezett jelszót köteles az első belépésnél 
megváltoztatni. A jelszót a felhasználó
a) köteles megőrizni és meghatározott időszakonként megváltoztatni;
b) más személynek nem adhatja át és egyéb módon is köteles megakadályozni az illetéktelen hozzáférést.

 7. Az Internet igénybevétele esetén a felhasználó által látogatott oldalak naplózásra kerülnek. A naplóállományok 
regisztrációs adatai a 13–19. pontokban foglaltak szerint az ott felsorolt szervezeti elemek vezetőinek, továbbá ezen 
adatok kezelésére jogosult szerveknek, hatóságoknak kiadhatók. 

 8. Az ORFK GF IIÜF az informatikai rendszerek védelme érdekében központi tartalomszűrést folytat.

 9. Az Internethasználat során a havi letöltési határ felhasználónként 4 GB, amely – a szakmai indokok megjelölésével – 
az állományilletékes parancsnok, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója kezdeményezése alapján legfeljebb 8 GB/hó 
letöltésig emelhető.

 10. Az adatforgalmi korlátot meghaladó forgalmazás esetén a szolgáltatást az adott hónap hátralévő részére a hálózati 
rendszeradminisztrátor letiltja. A letiltás feloldását a szakmai indokok megjelölésével az állományilletékes parancsok, 
illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban kezdeményezi a hálózati rendszeradminisztrátornál, amelynek 
végrehajtása az ORFK GF IIÜF Informatikai Rendszeradminisztrációs Osztály (a továbbiakban: ORFK GF IIÜF IRO) 
feladata.

 11. Három egymást követő hónapban az adatforgalmi korlátot meghaladó forgalmazás esetén az állományilletékes 
parancsnok, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója az Internethasználati jogosultság visszavonását kezdeményezheti 
a hálózati rendszeradminisztrátornál, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat az ORFK GF IIÜF IRO hajtja 
végre. 

 12. A felhasználók saját adatforgalmi adataikat a http://statistic.police.hu/kvota oldalon ellenőrizhetik.

http://statistic.police.hu/kvota
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4. Az Internethasználat ellenőrzése

 13. Az ORFK által üzemeltetett hálózaton keresztül történő Internet igénybevételének jogszerűségét az állományilletékes 
parancsnok, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint a rendőri szervek ellenőrzési szolgálatainak nyílt 
paranccsal rendelkező munkatársa ellenőrizheti, a felhasználóra vonatkozó, a 2. pont k) alpontja szerinti adatok 
másolatát a hálózati rendszeradminisztrátortól írásban kérheti.

 14. A vizsgálat tényéről az ellenőrzést kérő személy köteles a felhasználót haladéktalanul tájékoztatni és számára 
hozzáférést biztosítani, az elektronikus formában rendelkezésére bocsátott, a 2. pont k) alpontja szerinti adatok 
– a vizsgált időszakra vonatkozó – kivonatához. 

 15. A hálózati rendszeradminisztrátor a munkakör ellátásával vélelmezhetően össze nem függő Internethasználat 
(a  továbbiakban: indokolatlan Internethasználat) észlelése esetén írásban soron kívül tájékoztatja az érintett 
felhasználót és annak állományilletékes parancsnokát, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlóját.

 16. Indokolatlan Internethasználat vélelmezése esetén a felhasználónak lehetőséget kell adni arra, hogy az indokolatlan 
Internethasználat munkaköri feladatainak ellátásához szükséges voltát – az állományilletékes parancsnok, illetve a 
munkáltatói jogkör gyakorlója felé – bizonyítsa. 

 17. A 15. pontban foglalt tájékoztatás alapján az állományilletékes parancsnok, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója 
dönt az érintett felhasználó Internethasználati jogosultságának visszavonásáról, és erről soron kívül tájékoztatja a 
hálózati rendszeradminisztrátort. 

 18. Az ellenőrzések végrehajthatósága érdekében a felhasználók Internet-igénybevételének a 2. pont k) alpontja szerinti 
adatait az ORFK GF IIÜF a számítástechnikai rendszeren belül az adatvédelmi szabályoknak megfelelő ideig tárolhatja.

 19. A szervezeti változásokból eredő indokolatlan hozzáférés észlelése esetén a szervek, szervezeti elemek vezetői 
haladéktalanul, írásban értesítik a hálózati rendszeradminisztrátort az indokolatlan hozzáférés megszüntetése 
érdekében. 

 20. Amennyiben a felhasználó Internetszolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultsága megszűnik, a hálózati 
rendszeradminisztrátor köteles a jogosultság visszavonására haladéktalanul intézkedni. Az ORFK GF IIÜF IRO vezetője 
a jogosultságot haladéktalanul törli.

5. Az ORFK hálózatán kívül létesített Internetkijáratokra és -végpontokra vonatkozó speciális rendelkezések

 21. Az Internetszolgáltatás igénybevételét biztosító, intranethálózattól független szolgáltatási végpont létesítését a 
rendőri szervek, szervezeti elemek vezetői az – engedélyezésre jogosult – ORFK gazdasági főigazgatójához benyújtott, 
részletes indoklással ellátott írásos megkeresésben kezdeményezhetik. 

 22. Az Internetszolgáltatás igénybevételét biztosító, intranethálózattól független szolgáltatási végpont létesítése a 
kormányzati célú hálózatokról szóló Korm. rendelet előírásai alapján történhet. Az ezzel kapcsolatban felmerülő 
valamennyi létesítési, üzemeltetési költség az igénylő szervet terheli.

 23. Az ORFK GF IIÜF a szolgáltatási végponton – amennyiben az nem kizárólagosan egyetlen felhasználóhoz köthető – 
technikai eljárással biztosítja a felhasználók azonosíthatóságát, és a 2. pont k) alpontja szerinti adatok naplózását. 

 24. A naplóállomány regisztrációs adataihoz kapcsolódó nyilvántartási feladatokat a rendőri szerv Internetvégpontokat, 
illetve -kijáratokat telepítő informatikai szervezeti eleme köteles végezni. 
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 25. Az Internetvégpontok és -kijáratok szabályszerű működtetését az ORFK GF IIÜF IRO évente legalább egy alkalommal 
ellenőrzi.

 26. Az érintett rendőri szerv informatikai szervezeti elemének vezetője köteles gondoskodni az Internethasználat szakmai 
indokoltságának rendszeres ellenőrzéséről; indokolatlan Internethasználat észlelése esetén a 15–17. pontokban 
foglaltak szerint jár el. 

6. Az e-mail szolgáltatás

 27. A rendőri szervek elektronikus levelezőrendszerét az ORFK GF IIÜF IRO üzemelteti, felügyeli. Levelezés céljára a 
hálózati operációs rendszerhez rendszeresített levelezőszolgáltatást, a szolgáltatáshoz kapcsolódó kliens alkalmazást 
vagy a Robotzsaru NEO rendszert lehet használni, egyéb elektronikus levelezőrendszer, illetve szolgáltatás rendőri 
szervek által történő használata – az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ 
kivételével – tilos.

 28. A levelezőszolgáltatás működéséért, valamint a levelek biztonsági másolatának – az adatvédelmi szabályoknak 
megfelelő ideig történő – megőrzéséért a levelezőszolgáltatást működtető rendőri szerv vezetője és az általa kijelölt 
postamester a felelős. 

 29. Az állományilletékes parancsnok, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult kezdeményezni az Internet 
levelezési jogosultság biztosítását, illetve visszavonását a hálózati rendszeradminisztrátornál. A levelezési jogosultság 
biztosításával, illetve visszavonásával kapcsolatos rendszeradminisztrációs feladatokat az ORFK GF IIÜF IRO hajtja 
végre.

 30. A forgalom ellenőrzését, felügyeletét az ORFK GF IIÜF IRO látja el, ennek keretében jogosult az elektronikus levelekhez 
csatolható, a hálózati rendszeradminisztrátor által meghatározott nagyméretű fájlok küldésének és fogadásának 
korlátozására.

 31. A rendőri szerv informatikai szervezeti eleme a vírus- és biztonságvédelmi ellenőrző szoftvereket minden felhasználói 
munkaállomásra telepíti, ezzel az alkalmazásukat kötelezővé teszi.

 32. A rendőri szervek teljes személyi állományának vagy nagy létszámú felhasználójának történő levélküldésre az 
állományilletékes parancsnok, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója írásbeli megkeresése alapján, a hálózati 
rendszeradminisztrátor engedélyével kerülhet sor. 

7. A funkcionális e-mail címekre vonatkozó speciális szabályok

 33. Nyilvános internetes funkcionális e-mail címet, valamint projektszerű, korlátozott időszakra, speciális feladat 
ellátásához szükséges funkcionális e-mail címet legalább osztályvezető besorolású vezető igényelhet a hálózati 
rendszeradminisztrátortól. A kérelemnek tartalmaznia kell az egyedi elbíráláshoz szükséges indokolást, valamint a 
célfeladat leírását.

 34. Belső funkcionális e-mail cím létrehozását legalább osztályvezető besorolású vezető kezdeményezheti – a 33. pont 
szerinti kérelemmel – a rendőri szervek informatikai szervezeti eleme vezetőjénél. A belső funkcionális e-mail cím 
létrehozásáról a rendszergazda gondoskodik.

 35. A funkcionális e-mail címek névképzési szabályait az 1. melléklet, a funkcionális e-mail címekben használható 
rövidítéseket a 2. melléklet tartalmazza.
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8. Nyilvános internetes funkcionális e-mail hozzáférések kezelési, lekérdezési rendje

 36. Rendőri szerv, szervezeti elem részére biztosított nyilvános internetes funkcionális e-mail cím esetén a rendőri szerv, 
szervezeti elem vezetője köteles meghatározni a postafiók hozzáférési rendjét, illetve a hozzáférésre jogosultak körét. 
A postafiókba érkező elektronikus leveleket munkanapokon legalább 2 óránként köteles lekérdezni a hozzáférésre 
jogosult személy.

 37. Ügyeletek és panaszirodák részére biztosított nyilvános internetes funkcionális e-mail cím esetén a szerv, szervezeti 
elem vezetője köteles meghatározni a postafiók hozzáférési rendjét, illetve a hozzáférésre jogosultak körét. 
A  postafiókba érkező elektronikus leveleket legalább 30 percenként köteles lekérdezni a hozzáférésre jogosult 
személy.

 38. Törzsek részére biztosított nyilvános internetes funkcionális e-mail cím esetén a törzs felállításának elrendelője 
köteles meghatározni a postafiók hozzáférési rendjét, illetve a hozzáférésre jogosultak körét. A postafiókba érkező 
elektronikus leveleket a törzs tényleges működési ideje alatt legalább 10 percenként, egyéb időszakokban naponta 
legalább egy alkalommal köteles lekérdezni a hozzáférésre jogosult személy.

 39. A lekérdezések rendjét a rendőri szerv, szervezeti elem vezetője, illetve beosztáshoz kötött hozzáférés esetén a 
hozzáféréssel rendelkező személy közvetlen vezetője – írásban – a 36–38. pontokban meghatározottaknál gyakrabban 
is elrendelheti.

 40. A postafiókban tárolt levelek karbantartásáért, a tartalomarchiválási és selejtezési feladatok végrehajtásáért a rendőri 
szervek, szervezeti elemek, beosztáshoz kötött hozzáférés esetén a hozzáféréssel rendelkező személyek felelősek.

9. Egyéb adatátviteli korlátozások

 41. Az intraneten nagyméretű, illetve nagyszámú fájlt továbbítani kivételes esetben, a hálózati rendszeradminisztrátor 
engedélyével, szolgálati célból lehet.

 42. Amennyiben a nagyméretű, illetve a nagyszámú fájl jogosulatlan továbbítása az intranet szolgálati célú forgalmát 
huzamosabb ideig, jelentősen korlátozza, a továbbítás kezdeményezőjétől a hálózati szolgáltatásokat a hálózati 
rendszeradminisztrátor visszavonja.

 43. Az intranethez kapcsolódó számítógépeken fájlcserélő, fájlmegosztó alkalmazás üzemeltetésére kizárólag a hálózati 
rendszeradminisztrátor engedélyével kerülhet sor.

10. Publikus információszolgáltatások engedélyezése, működtetése

 44. Az intraneten, illetve a lokális hálózatokon www szolgáltatást biztosító szerver működtetését – a hálózati 
rendszeradminisztrátor és az ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetőjének ellenjegyzésével, amennyiben annak 
technikai feltételei rendelkezésre állnak – a rendőri szervek vezetői engedélyezhetik.

 45. Honlapot kizárólag nyílt forráskódú programmal lehet kialakítani. A kialakított portál teljes forráskódjának az ORFK 
tulajdonában kell állnia.

 46. Amennyiben a www alapú szolgáltatásban a megosztott fájl folyamatos zene, film, videó, vagy egyéb műsorszórás 
jellegű tartalmat hordoz, úgy a szolgáltatás beindításához a hálózati rendszeradminisztrátor előzetes engedélye 
szükséges. 

 47. Olyan FTP alapú szolgáltatás, amelyről szolgálati érdekből bárki programokat, dokumentumokat másolhat le, tölthet 
le, kizárólag a hálózati rendszeradminisztrátor engedélyével üzemeltethető.
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III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 48. Ez az utasítás – a 49. pontban foglalt kivétellel – 2013. december 1-jén lép hatályba.

 49. Az 55. pont 2014. március 1-jén lép hatályba.

 50. A Rendőrség internetes honlapja és intranethálózata működtetéséről, valamint az Internet rendőrségi 
igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás (a továbbiakban: ORFK utasítás) 1. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:  „1. Az utasítás célja, hogy meghatározza az Interneten történő kommunikáció és 
publikálás szabályait.”

 51. Hatályát veszti az ORFK utasítás
a) 3. pont b), e), h)–j), m)–p), r) alpontja; 
b) 30–51. pontja;
c) 53–63. pontja;
d) 74–77. pontja;
e) 80–84. pontja;
f ) 87. pontja;
g) 1. melléklete.

 52. A rendőri szervek kommunikációs hálózata és informatikai rendszereinek védelme érdekében az ORFK GF IIÜF 
köteles az engedély nélküli internetes, illetve egyéb hálózati kapcsolatok feltárására, valamint – az ORFK gazdasági 
főigazgatójának egyidejű tájékoztatása mellett – az ilyen kapcsolat megszüntetésére.

 53. Az utasítás hatálybalépését követő 60 napon belül az utasítás 1. pont b)–g) alpontjában nevesített rendőri szerv 
vezetőjének gazdasági helyettese bejelenti az utasítás hatálybalépését megelőzően létesített Internetszolgáltatás 
igénybevételét biztosító, intranethálózattól független szolgáltatási végpontokat, webszervereket az ORFK gazdasági 
főigazgatójának. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a végpont telepítési helyét;
b) a szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés másolatát, valamint
c) a további fenntartási igény indokolását.

 54. Az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül az utasítás 1. pont b)–g) alpontjában nevesített rendőri szerv 
vezetője, vagy az által megbízott személy tájékoztatja a hálózati rendszeradminisztrátort az utasítás hatálybalépése 
előtt létesített Internetkijáratokról és -végpontokról.

 55. Hatályát veszti az 53–54. pont. 

  Papp Károly r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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1. melléklet a 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasításhoz

Funkcionális e-mail címek névképzési szabálya

 a) rendőri szervek, azok szervezeti elemei részére
névképzési szabály: szervezetiegység.szerv@megye.police.hu 

 b) folyamatos szolgálatot ellátó ügyelet részére
névképzési szabály: ugyelet.szerv@megye.police.hu

 c) írásban kijelölt sajtó vagy kommunikációs szervezeti elem, munkatárs részére
névképzési szabály: sajto.szerv@megye.police.hu 

 d) írásban kijelölt EU integrációs vagy schengeni feladatokkal megbízott munkatárs részére
névképzési szabály: euint.szerv@megye.police.hu

 e) önálló szervezeti elemként működő panasziroda részére
névképzési szabály: panasz.szerv@megye.police.hu

 f ) törzsek részére
névképzési szabály: torzs.szerv@megye.police.hu

2. melléklet a 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasításhoz

I. 
A belső funkcionális e-mail címekben használható, a rendszeresített beosztásokhoz 

kapcsolódó rövidítések

1. Megyei rendőr-főkapitányság vezető:  fokap
2. Megyei rendőr-főkapitányság vezetőhelyettes: fokaph
3. Főigazgató:  foigv
4. Igazgató:  igv
5. Parancsnok:  pk
6. Főosztályvezető: fov
7. Szolgálatvezető:  szolgv
8. Kapitányságvezető:  kapvez
9. Határrendészeti kirendeltségvezető: hrkvez
10. Osztályvezető:  ov
11. Alosztályvezető:  alov
12. Őrsparancsnok:  orspk
13. Csoportvezető: csopvez
14. Kiemelt főreferens:  kfr
15. Kiemelt főelőadó:  kfea
16. Főelőadó:  fea
17. Előadó:  ea
18. Segédelőadó:  sea

mailto:szervezetiegys�g.szerv@megye.police.hu
mailto:ugyelet.szerv@megye.police.hu
mailto:sajto.szerv@megye.police.hu
mailto:euint.szerv@megye.police.hu
mailto:panasz.szerv@megye.police.hu
mailto:torzs.szerv@megye.police.hu
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II. 
A szervek, szervezeti egységek és szervezeti elemek e-mail címeiben használható rövidítések

(jogosultsági szintnek megfelelő nyilvános internetes funkcionális vagy
belső funkcionális e-mail címek)

1. Országos Rendőr-főkapitányság:  orfk
2. Megyei Rendőr-főkapitányság:  mrfk
3. Főigazgatóság:  foig
4. Igazgatóság:  ig
5. Főosztály:  fo
6. Szolgálat:  szolg
7. Rendőrkapitányság:  rk
8. Határrendészeti kirendeltség:  hrk
9. Osztály:  o
10. Rendőrőrs: ors
11. Körzeti Megbízotti Iroda:  kmb

III. 
Szakterületek e-mail címeiben használható rövidítések

(jogosultsági szintnek megfelelően nyilvános internetes funkcionális vagy 
belső funkcionális e-mail címek)

1. Bűnügy:  bunugy
2. Vizsgálat:  vizsg
3. Rendészet:  rend
4. Közbiztonság:  kozb
5. Közrendvédelem:  kozr
6. Közlekedésrendészet:  kozl
7. Igazgatásrendészet:  igrend
8. Idegenrendészet:  idrend
9. Határrendészet:  hatrend
10. Elemző-értékelő:  elemzo
11. Ellenőrzés:  ell
12. Felderítés:  feld
13. Bűnügyi-technika:  bt
14. Közgazdaság:  kozg
15. Költségvetés:  kolts
16. Közbeszerzés: kozbesz
17. Illetmény és Bérszámfejtés:  ibsz
18. Jog:  jog
19. Sajtó és kommunikáció:  sajto
20. Ügyelet:  ugyelet
21. Panasz: panasz
22. Humánigazgatás: human
23. Gazdaság:  gazd
24. Híradástechnika: hi
25. Informatika: info
26. Hivatal:  hiv
27. Titkárság:  titk
28. Oktatás és Kiképzés:  okt
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Az országos rendőrfőkapitány 46/2013. (XI. 15.) ORFK utasítása  
a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, különösen a bűncselekmények és a szabálysértések elkövetésének 
a turisztikai szempontból frekventált helyeken, valamint az ország idegenforgalmi szempontból jelentős területein történő 
megelőzése, felderítése, valamint a rendőri feladatok egységes, hatékony és szakszerű végrehajtása érdekében kiadom az alábbi 
utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

 1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
c) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
d) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre. 

2. Értelmező rendelkezések

 2. Az utasítás alkalmazásában
a) turisztikai idény: minden év június 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszak, kivéve a fővárost, ahol június 1-jétől 

szeptember 30-ig;
b) megerősítő erő: a turisztikai idényben kizárólag közterületi szolgálat ellátására a turisztikailag frekventált 

területekre vezényelt állomány;
c) turisztikai szempontból frekventált helyek: a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a Regionális 

Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól szóló miniszteri rendelet mellékletének 
függelékében meghatározott idegenforgalmi régiók illetékességi területéhez tartozó települések;

d) fokozottan veszélyes útszakaszok: egy és két számjegyű utaknak az idegenforgalom miatt nagy közúti 
forgalmat lebonyolító szakaszai.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A turisztikai idényből eredő rendőri feladatok végrehajtása

 3. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői (a továbbiakban együtt: rendőrfőkapitányok), valamint a 
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója az illetékességi területe sajátosságainak és az anyagi lehetőségeik 
figyelembevételével a turisztikai idényben: 
a) fokozott tájékoztató tevékenységet fejt ki a média nyújtotta lehetőségek széleskörű igénybevételével, bűn- és 

baleset-megelőzési tanácsokat tartalmazó szóróanyagok terjesztésével, strandfelügyeletek megszervezésével, 
valamint a közterületi rendőri jelenlét célirányos növelésével;

b) lehetőség szerint a külföldiekkel való kommunikáció biztosítása céljából – a helyi adottságoknak és 
lehetőségeknek megfelelően – olyan panaszfelvevő állomásokat, információs centrumokat alakít ki, ahol 
idegen nyelveket beszélő rendőrök és szezonálisan alkalmazott diáktolmácsok, valamint önkéntes fiatalok 
tevékenykednek;

c) a turisztikai szempontból frekventált helyekre közlekedő személyszállító vonatok, valamint a nemzetközi 
személyszállító vonatok, a vasúti és autóbusz pályaudvarok közbiztonsági helyzetének javítása érdekében 
biztosítja a fokozott rendőri jelenlétet.
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 4. A rendőrfőkapitányok a turisztikai szempontból frekventált helyeken jelentkező többletfeladatokat elsősorban a saját 
erők és eszközök átcsoportosításával hajtják végre.

 5. A rendőrfőkapitányok intézkednek az alárendeltségébe utalt állomány és technikai eszközök elosztásáról.

 6. A vezénylések anyagi, technikai és pénzügyi feltételei tekintetében
a) a megerősítő erőt biztosító szerv biztosítja

aa) az állomány személyi juttatásait és az ahhoz kapcsolódó,  munkáltatót terhelő járulékokat és
ab) a munkába járással összefüggő kiadásokat;

b) a fogadó szerv a költséghatékonyságra és szolgálathatékonyságra figyelemmel biztosítja az alárendeltségébe 
utalt állomány
ba)  elhelyezésével kapcsolatos kiadásokat és
bb) a természetbeni étkeztetésének kiadásait.

 7. A turisztikai idényben hazánkba érkező külföldi rendőrök elhelyezésével, ellátásával kapcsolatos kiadások a fogadó 
szervek költségvetését terhelik.

 8. A rendőrfőkapitányok a rendészeti szakközépiskolák első évfolyamát sikeresen elvégző tanulóiból, valamint a 
rendészeti felsőoktatási intézmény hallgatóiból a tanintézetekkel kötött megállapodások alapján a gyakorlati képzés 
végrehajtására – szükség szerint – gyakorló őrsöket hozhatnak létre, amelyek működtetése az oktatási követelmények 
megtartásával történik.

 9. A rendőrfőkapitányok intézkednek a szállodai kapcsolattartó rendszer működtetésére, amely érdekében az illetékes 
rendőrkapitányságok bűnügyi állományából kijelölnek egy-egy fő összekötőt, továbbá felveszik a kapcsolatot a 
szállodák igazgatóival az összekötő bemutatása és a feladatok egyeztetése érdekében.

 10. Az összekötő:
a) folyamatos kapcsolatot tart a szállodákkal, valamint
b) azokban a szállodákban, ahová a hazai és külföldi turisták rendszeresen, csoportosan érkeznek, igény esetén 

tájékoztatást, figyelemfelhívást tart.

4. Fokozott ellenőrzés

 11. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok – a fokozott ellenőrzés céljától függően – összehangolják:
a) az illetékes megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek, így különösen 

aa) a fogyasztóvédelmi felügyelőség, 
ab) a munkaügyi felügyelőség,
ac) a munkavédelmi felügyelőség,  
ad) a munkaügyi központ,
ae) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság,
af ) a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv;

b) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal;
c) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megyei igazgatóságai; 
d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal regionális igazgatóságai, valamint 
e) a polgármesteri hivatalok 
vezetőivel a feladatok végrehajtását.

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ommf.gov.hu%2F&ei=80RFUvnuFIfeswbT0IDoAg&usg=AFQjCNEouY3-1Ae9TEFsX_NGxorPW0ig6A&bvm=bv.53217764,d.Yms
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5. Végrehajtási terv

 12. A rendőrfőkapitányok intézkednek a végrehajtási tervek kidolgozására, amelyet minden évben május 1-jéig 
jóváhagyásra felterjesztenek az ORFK rendészeti főigazgatójának.

 13. A végrehajtási terv tartalmazza:
a) az illetékességi terület turizmussal összefüggő általános feladatait;
b) az illetékességi terület turisztikai szempontból kiemelkedő forgalommal rendelkező fokozottan veszélyes 

útszakaszok felsorolását, azok rendőri ellenőrzésének módszerét;
c) az információs centrumok létesítésének helyeit és működésük szabályozását; 
d) a folyamatos rendőri jelenlétet biztosító mozgóőri szolgálati helyek felsorolását;
e) a lehetőség szerint létrehozott 24 órás idegen nyelvű panaszfelvételi helyeket, azok városi telefonszámát, a 

diák tolmácsok foglalkoztatási rendszerét.

6. Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság

 14. A regionális feladatok végrehajtása, valamint a turisztikai idényből eredő rendőri feladatokat értékelő értekezlet 
megtartásának érdekében a turisztikai idényben és az azt követő 15 napig működik a Balatoni Közbiztonsági 
Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: BKKB), amelynek illetékessége a balatoni régióra, valamint a Velencei-tóra és 
környékére terjed ki.

 15. A BKKB vezetője az utasítás hatálybalépésének évében a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság megyei 
rendőrfőkapitány-helyettese (rendészeti), majd ezt követően évente váltja egymást a Fejér, a Veszprém, a Zala és a 
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitány-helyettese (rendészeti). 

 16. A BKKB munkájában részt vesz:
a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság, valamint a Készenléti Rendőrség által 

delegált 1-1 fő koordinátor;
b) a Fejér, a Veszprém, a Zala, valamint a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság által delegált 4-4 fő – 1 fő 

közbiztonsági, 1 fő bűnügyi, 1 fő bűnmegelőzési, 1 fő sajtószolgálati – koordinátor.

 17. A BKKB vezetője:
a) felelős a balatoni régió, valamint a Velencei-tó és környéke térségében a megyei rendőr-főkapitányságok 

és a rendőrkapitányságok turisztikai idénnyel kapcsolatos rendőri feladatai szakszerű végrehajtásának 
összehangolásáért;

b) meghatározza a Velencei-tó vonatkozásában a turisztikai szempontból frekventált helyeket;
c) meghatározza a Régiós Bizottság egyéb összetételét (polgárőr egyesületek, közterület-felügyelők, mezei 

őrszolgálatok, természetvédelmi őrszolgálatok, vagyonőri szolgálatok, halászati őrök képviselői stb.);
d) meghatározza a BKKB-val együttműködő civil szervezetek körét; 
e) kidolgozza a BKKB programját, a koordináció rendjét, amelyet minden év május 20-ig jóváhagyásra felterjeszt 

az ORFK rendészeti főigazgatójának, és amit a jóváhagyást követően a bizottsági tagokat delegáló szervek 
vezetőinek is tájékoztatásul 15 napon belül – legkésőbb minden év június 15-ig – megküld.

7. Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottság

 18. A regionális feladatok végrehajtása, valamint a turisztikai idényből eredő rendőri feladatokat értékelő értekezlet 
megtartásának érdekében a turisztikai idényben és az azt követő 15 napig Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs 
Bizottság (a továbbiakban: Régiós Bizottság) működik, amelynek illetékessége a Tisza-tó régiójára terjed ki.

 19. A Régiós Bizottság vezetője az utasítás hatálybalépésének évében a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság megyei 
rendőrfőkapitány-helyettese (rendészeti), majd ezt követően évente váltja egymást a Borsod-Abaúj-Zemplén a 
Jász-Nagykun-Szolnok és a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitány-helyettese (rendészeti).
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 20. A Régiós Bizottság munkájában részt vesz:
a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság, valamint a Készenléti Rendőrség által 

delegált 1-1 fő koordinátor;
b) a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság által delegált 

4-4 fő – 1 fő közbiztonsági, 1 fő bűnügyi, 1 fő bűnmegelőzési, 1 fő sajtószolgálati – koordinátor.

 21. A Régiós Bizottság vezetője:
a) felelős a Tisza-tó térségében a megyei rendőr-főkapitányságok és a rendőrkapitányságok turisztikai idénnyel 

kapcsolatos feladatainak szakszerű összehangolásáért;
b) meghatározza a Tisza-tó vonatkozásában a turisztikai szempontból frekventált helyeket;
c) meghatározza a Régiós Bizottság egyéb összetételét (polgárőr egyesületek, közterület-felügyelők, mezei 

őrszolgálatok, természetvédelmi őrszolgálatok, vagyonőri szolgálatok, halászati őrök képviselői stb.);
d) meghatározza a Régiós Bizottsággal együttműködő civil szervezetek körét;
e) kidolgozza a Régiós Bizottság programját, a koordináció rendjét, amelyet minden év május 20-ig jóváhagyásra 

felterjeszt az ORFK rendészeti főigazgatójának, és amit a jóváhagyást követően a bizottsági tagokat delegáló 
szervek vezetőinek is tájékoztatásul 15 napon belül – legkésőbb minden év június 15-ig – megküld. 

8. Különös feladatok

 22. A rendőrfőkapitányok:
a) elemzik az illetékességi területük közlekedésbiztonsági helyzetét, amely alapján hétvégeken és a munkaszüneti 

napokon a fokozottan veszélyes útszakaszokon biztosítják a forgalom segítéséhez és a közlekedési szabályokat 
megszegők hatékony kiszűréséhez szükséges rendőri erőket;

b) biztosítják az illetékességi területükhöz tartozó fokozottan veszélyes útszakaszokon – az autópálya alosztályok 
illetékességi területéhez igazodóan – a hétvégét megelőző utolsó munkanapon délután és az azt követő 
napon délelőtt a jobb pályatesten haladó forgalom, továbbá a hét utolsó munkaszüneti napján délután a 
bal pályatesten haladó forgalom folyamatos áramlásának fenntartásához, a rendkívüli események gyors 
felszámolásához, a közlekedési szabályokat megszegők hatékony kiszűréséhez szükséges rendőri jelenlétet;

c) intézkednek – az együttműködő szervek, szervezetek elérhetőségét és a kapcsolattartás rendjét is tartalmazó – 
terelési (havária) tervek elkészítésére, alkalmazhatóságának megteremtésére, szükség szerint új tervek 
elkészítésére vagy a rendelkezésre álló tervek aktualizálására;

d) a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatával együttműködve intézkednek a folyók, állandó és időszakos 
vízfolyások, mesterséges és szabad tavak, továbbá vízi létesítmények (a továbbiakban: szabad vizek) 
területének felmérésére;

e) intézkednek a szabad vizek környezetében a fürdési tilalmat jelző táblák meglétének ellenőrzésére azzal, 
hogy esetleges hiány pótlása érdekében – a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint 
a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben 
meghatározott illetékes település önkormányzat jegyzője felé – megteszik a szükséges intézkedést;

f ) a nyári gyermek- és ifjúsági táborok környékén visszatérően rendőri ellenőrzést biztosítanak;
g) a parkokban, ligetekben, fás, bokros közterületeken gondoskodnak a visszatérő rendőri ellenőrzés 

biztosításáról, szükség esetén a szolgálati állatok igénybevételével;
h) anyagi lehetőségek függvényében nyári baleset-megelőzési táborokat szerveznek, részt vesznek egyéb nyári 

táborokban, baleset-megelőzési témájú előadások, tájékoztatók megtartásával;
i) megteszik a szükséges intézkedéseket az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes 

cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növelése érdekében.

 23. A fenti feladatok végrehajtásához lehetőség szerint elsősorban – a 22. pont b) alpontban foglaltak kivételével  – 
körzeti megbízottakat kell kijelölni, valamint kérni az együttműködő szervek – így pl. polgárőr egyesületek, 
közterület-felügyelők, mezei őrszolgálatok, természetvédelmi őrszolgálatok, vagyonőri szolgálatok, halászati őrök, 
civil önkéntesek – támogatását. 
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 24. Budapest rendőrfőkapitánya gondoskodik:
a) a BKKB-val történő információcsere megszervezéséről;
b) folyamatos és fokozott rendőri jelenlét biztosításáról a történelmi Belváros és annak kiemelt (szabadtéri) 

szórakozóhelyei, a Budai Vár, a Citadella, a Margitsziget, a Hősök tere, a Városliget, valamint a vasúti és 
buszpályaudvarok területén;

c) a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közötti 
együttműködés folyamatos koordinációját biztosító operatív munkacsoport működtetéséről, amelynek 
vezetője Budapest rendőrfőkapitányának rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese;

d) a fővárosból kivezető utakon – kiemelt figyelmet fordítva az autópályákra – a hétvégét megelőző utolsó 
munkanapon délután és az azt követő napon délelőtt a Budapestről kifelé haladó forgalom, valamint a hét 
vagy a hosszú hétvége utolsó munkaszüneti napján délután a Budapest irányába haladó forgalom folyamatos 
áramlásának, szükség esetén a forgalomirányításba beavatkozással történő biztosításáról;

e) a közlekedési helyzetre figyelemmel, a forgalomirányítással kapcsolatos intézkedések megtételéről, így 
különösen forgalomsegítést igénylő helyek kijelöléséről, jelzőlámpák ideiglenes kikapcsolásáról.

 25. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője gondoskodik:
a) a Dunakanyar, Szentendre, valamint az illetékességi területéhez tartozó turisztikailag frekventált helyek 

turizmussal összefüggő rendőri feladatainak végrehajtásáról;
b) a 24. pont c) alpontjában meghatározott operatív munkacsoportba egy fő összekötő delegálásáról.

 26. A Készenléti Rendőrség parancsnoka intézkedik a turisztikai idényben:
a) a Balatonkiliti repülőtérre egy helikopter kezelőszemélyzettel együtt történő vezénylésére, valamint jogosult 

annak igénybevételének engedélyezésére; 
b) a 24. pont c) alpontjában meghatározott operatív munkacsoportba egy fő összekötő tiszt delegálására;
c) a Készenléti Rendőrség Légirendészeti Parancsnokság szolgálati helikoptereinek a hétvégét megelőző utolsó 

munkanapon délután – elsősorban a forgalom áramlásának elősegítése és az előre tervezhető feladatok 
végrehajtásában való segítségnyújtás érdekében, valamint rendkívüli események bekövetkezése esetére – a 
fővárosból kivezető, valamint a hét vagy a hosszú hétvége utolsó munkaszüneti napján délután a fővárosba 
vezető utak felett 2-2 óra időtartamban – a BKKB vezetője felkérésére – történő szolgálatteljesítésére.

 27. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendőrfőkapitány-helyettesei (rendészeti) – az országos rendőrfőkapitány 
utasítása alapján – intézkednek a közbiztonsági helyzetnek megfelelően a Készenléti Rendőrség állományának és 
technikai eszközeinek biztosítására a turisztikai szempontból frekventált helyen működő rendőrkapitányságok 
megerősítése érdekében.

 28. Az ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetője:
a) a turisztikai idény kezdetén és annak zárását követően nemzetközi sajtótájékoztatót szervez;
b) a rendőri tevékenységek népszerűsítése érdekében a turizmussal összefüggő fontosabb, közérdeklődésre 

számot tartó ügyekben sajtótájékoztatót szervez, továbbá a médián keresztül az idegenforgalommal 
kapcsolatos aktuális kérdésekről folyamatos tájékoztatást ad.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 29. Ugyanazon autópálya, autóút teljes szakaszán, azonos pályaoldalon és azonos időszakban történő rendőri jelenlét 
biztosítása érdekében szükséges szolgálatszervezési feladatok koordinálására, valamint a gyorsforgalmi utak speciális 
körülményeire tekintettel a végrehajtás módjára az ORFK rendészeti főigazgatója külön feladattervben intézkedik.

 30. Az ORFK bűnügyi, valamint rendészeti főigazgatója intézkedik a turisztikai idény rendőri feladatai végrehajtásának 
rendszeres ellenőrzéséről, szakmai segítséget nyújt a szakszerű rendőri tevékenység folytatásához.

 31. A turisztikai szempontból frekventált helyek bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről, a végrehajtott rendőri feladatokról 
és azok tapasztalatairól a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendőrfőkapitány-helyettesei (rendészeti) 
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megyei összesített és rendőrkapitányságonkénti bontásban, továbbá a végrehajtott rendőri feladatokról és azok 
tapasztalatairól a Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság igazgatója (parancsnokhelyettes) és a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság rendészeti igazgatóhelyettese – havonta – értékelő jelentést, valamint az utasítás melléklete 
szerint a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer (a továbbiakban: Robotzsaru 
rendszer) adataira építve összesített statisztikai kimutatást készít, amelyet első alkalommal a turisztikai idény kezdő 
napjától számított következő hónap 10-éig, majd az idény lezárásáig havonta tájékoztatásul felterjeszt az ORFK 
rendészeti főigazgatójának.

 32. A turisztikai idényről a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendőrfőkapitány-helyettesei (rendészeti), a 
Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság igazgatója (parancsnokhelyettes) és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
rendészeti igazgatóhelyettese összefoglaló jelentést és a Robotzsaru rendszer adataira építve az utasítás melléklete 
szerinti összesített statisztikai kimutatást készítenek, amelyet minden év október 10-éig felterjesztenek az ORFK 
rendészeti főigazgatójához. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályának vezetője a beérkezett 
jelentések alapján október 30-áig összefoglaló jelentést készít a turisztikai idény rendőri tapasztalatairól, amelyet 
felterjeszt az országos rendőrfőkapitánynak.

 33. Ez az utasítás 2014. január 1-jén lép hatályba.

 34. Hatályát veszti a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 30/2010. (OT 16.) ORFK utasítás.

  Papp Károly r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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Melléklet a 46/2013. (XI. 15.) ORFK utasításhoz

KIMUTATÁS 
rendőr-főkapitányság (turisztikai idény) statisztikai adatairól

Június Július Augusztus Összesen

Bázisév Tárgyév % Bázisév Tárgyév % Bázisév Tárgyév % Bázisév Tárgyév %

Nyomozáselrendelések száma:

Emberölés

Súlyos testi sértés

Rablás

Lopás (ebből):

besurranásos lopás

betöréses lopás

alkalmi lopás

zseblopás

gépkocsi lopás

trükkös lopás autópályán

gépkocsi feltörés

strandlopás

Garázdaság

Járművezetés ittas állapotban

Járművezetés bódult állapotban

Járművezetés tiltott átengedése

Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény

Közúti veszélyeztetés

Vízi közlekedési bűncselekmények

Természetvédelemmel kapcsolatos 
bűncselekmények

Környezetvédelemmel kapcsolatos 
bűncselekmények

Külföldi gyanúsítottak száma:

Végrehajtott intézkedések, ebből:
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Június Július Augusztus Összesen

Bázisév Tárgyév % Bázisév Tárgyév % Bázisév Tárgyév % Bázisév Tárgyév %

Elfogás összesen:

Előállítás összesen:

Biztonsági intézkedések összesen:

Szabálysértési feljelentések összesen:

Egyéb intézkedések

Tulajdon elleni szabálysértés

Rendzavarás

Közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel 
kapcsolatos szabálysértés

Közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések 

Ittas vezetés

Engedély nélküli vezetés

Vízi közlekedési szabályok megsértése

Tiltott prostitúció

Tiltott fürdés

Koldulás

Szabálysértést elkövető külföldiek száma:

Közigazgatási eljárások száma a közlekedés 
körében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. tv. (a továbbiakban: Kkt.) 21. §-a alapján az 
„objektív felelősségen” alapuló eljárások száma: 

a megengedett legnagyobb sebesség

a vasúti átjárón való áthaladás

a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző 
készülék jelzése

az autópálya leálló sávjának igénybevétele

a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre 
(zóna), a kötelező haladási irányra

a természet védelme
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Június Július Augusztus Összesen

Bázisév Tárgyév % Bázisév Tárgyév % Bázisév Tárgyév % Bázisév Tárgyév %

Közigazgatási eljárások száma a közlekedés 
körében a Kkt. 20. §-ában foglaltakon alapuló 
eljárások száma:

a megengedett legnagyobb sebesség 

a biztonsági öv használata

a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző 
készülék jelzése

a járművezető szervezetében a szeszes ital 
fogyasztásából származó alkohol tilalma 

a vasúti átjárón való áthaladás

a behajtási tilalomra, a korlátozott forgalmú 
övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra

az autópálya leálló sávjának igénybevétele

Helyszíni bírság fő:

forint (ezer)

Külföldi jogellenes tartózkodása:

Közlekedési balesetek összesen:

Halálos

Súlyos

Könnyű

Anyagi káros

Vízi közlekedési balesetek száma

Vízből mentett személyek száma

Vízbe fulladt személyek száma

Vízből kifogott holttestek száma

Külföldi sérelmére elkövetett bűncselekmények:

Külföldi sérelmére elkövetett szabálysértések:

Rendkívüli események:

Hivatalos személy elleni erőszak

Fegyverhasználat

Fegyelemsértés megalapozott gyanúja
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Június Július Augusztus Összesen

Bázisév Tárgyév % Bázisév Tárgyév % Bázisév Tárgyév % Bázisév Tárgyév %

Rendőr által elkövetett bűncselekmény 
megalapozott gyanúja

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
92. §-a szerinti panaszok összesen:

Megalapozott

Megalapozatlan

Folyamatban lévő panaszelbírálások
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külügyminiszter 45/2013. (XI. 15.) KüM közleménye 
a Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve 
(PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló 367/2013. (X. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 367/2013. (X. 22.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2013. október 22-i, 174. számában kihirdetett, a Magyarország 
Kormánya és az Európai Űrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való 
részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás 2. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a 
hatálybalépésről:
„Magyarország Kormánya diplomáciai úton, írásban tájékoztatja jelen Megállapodás hatálybalépéséről az Európai 
Űrügynökséget, amint eleget tett a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásoknak. Jelen 
Megállapodás az erről szóló jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba.”

A jegyzék kézhezvételének napja: 2013. október 29.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2013. október 29.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 367/2013. (X. 22.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy 
a Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) 
programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről 
szóló 367/2013. (X. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a 2013. október 29-én, azaz kettőezer-tizenhárom október 
huszonkilencedikén hatályba lépett.

  Martonyi János s. k.,
  külügyminiszter
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IV. Egyéb közlemények

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Müller István legfőbb ügyészségi szakmai tanácsadó, csoportvezető D 00015, valamint Varga Tamás legfőbb 
ügyészségi  fizikai alkalmazott E 00024 sorszámú szolgálati igazolványát a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, 
Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya érvénytelenítette.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye 
elveszett törzskönyvekről

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján az alábbi 
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

507852G
015373G
641973F
166831G
433930H
300201D
313521K
327200K
364948I
376949I
504987E
511384F
756155B
986472K
079810I
035535K
043065K
073518K
093816K
097122K
106802A
110856J
121093J
147927K
158997L
193362E
198145L
198758K
204302G
204900E
215948F
217493H

219704A
227074I
227240L
233296D
239063E
242386A
243828G
243903L
252056L
258950J
275775L
278575K
284749J
288759E
297956J
306861L
340713I
343177H
375024K
389339H
397492H
413530F
421708L
429238L
439861I
456201E
456232H
464430L
474041K
479126I
495810J
505408C

518779L
519537H
565030B
576680H
586708K
598084I
601374I
625585F
630938I
634201C
646557I
672139H
697411F
744887F
768487J
783139D
783180I
784809I
794856J
799976K
802295I
808389E
820413I
826185I
832748K
833980I
846674J
849165J
860416I
878101K
883516G
884775J

885962J
898446K
905389G
909629J
911820E
924662I
929461H
946556K
953649C
964346K
972914K
974618G
982566B
987965J
001844D
006727K
060416G
077734H
090097I
094199K
108817J
119344J
133210L
138005L
204891G
215840H
229870K
243801F
261978K
263701K
267209K
273305D

318598I
364940G
366491J
381821F
387073G
389656D
394101H
395277L
416619E
421836H
429288E
436312I
436817L
479221L
497490F
515985J
521024C
533360I
551818K
583645K
586129H
589210E
643899K
670842K
720762H
725648J
730044C
744350K
791301J
806466J
844741G
858158G
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876588G
877525J
905698J
915906F
941623J
950493B
987247J
002644J
029188F
054921L
054922L
057460G
066765K
072303H
075606F
085799F
095830J
101458K
101469A
113629E
113640E
113661E
113828E
114072E
114087E
114285E
128687D
129715D
129878D
154031I
165174H
167614D
172948H
190742I
210210F
215064E
219731I
225588L
241252C
242489L
296448F
316925I
358625L
360919G
366258A

372538D
394716E
412202K
414192I
447859G
460255B
484867J
486521I
496600K
498278C
502406I
509213H
527323E
529553K
532902D
555406C
572172C
573595D
580749B
583963C
585902H
595888E
596948H
613334E
632471E
638248E
646189F
658241H
678008H
678305I
683505G
683766J
695601H
696983E
698587H
704645K
710958E
712222K
714933G
736428H
737346I
768848D
773631A
776095K
778533I

794176C
802524E
814810J
817534G
831691B
837270H
841498H
844198H
846415H
855470K
855554F
855808J
867499E
890291I
925227I
946055J
949698K
957907J
973120I
980752I
990097K
991849B
029766I
031072K
032331C
035364H
040497K
061497K
065869A
097107F
110539H
113345J
117270J
136162I
148208I
197679F
198138F
198574K
200833D
256684D
279923F
289407H
293568I
323264L
324344G

326126L
355493D
363095I
364168H
384563A
395132G
422470L
431337J
489453I
537350K
555471F
567366E
598255C
599537H
599791K
599869K
602559B
620667I
650514C
658972B
674300K
681680G
684834J
744011H
750845A
760697G
764733K
765870C
766495K
777868I
790726A
801935K
808279J
814830H
819899C
834583I
840925H
853197G
898633C
900615K
901890J
905195K
995457E
006271G
013718K

041422L
136034C
221481F
261966D
264697J
283099L
287681A
292686J
315793E
321468D
344802K
427651E
515979I
525181J
555469F
557134H
565300B
575652J
578553H
598670D
599767H
602108I
638039A
648966F
668199K
673137K
675207I
695193J
704012D
720726D
735459H
780826B
863320J
870120I
887259E
888373G
914020B
916403J
921713E
923248G
929113K

  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások  
  Központi Hivatala
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A Győri Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet  
Nagykanizsa 1. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben (a továbbiakban: Kjtv.) 
előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek.

Közjegyzővé az nevezhető ki, aki:
1) magyar állampolgár,
2) országgyűlési képviselők választásán választható,
3) egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik,
4) a jogi szakvizsgát letette,
5) legalább hároméves közjegyző-helyettesi gyakorlatot igazol (amelynek megfelel legalább hároméves bírói, 

ügyészi, ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzői gyakorlat),
6) hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a Kjtv. 17. § (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott körülmény vele 

szemben nem áll fenn,
7) akivel szemben a módosított Kjtv. 7. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetőleg 

amennyiben fennáll, vállalja, hogy kinevezése esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti,
8) vállalja, hogy kinevezésekor, majd ezt követően ötévente – az esedékességtől számított 30 napon belül – 

vagyonnyilatkozatot tesz.

A pályázatot a Győri Közjegyzői Kamara címére kell benyújtani:
9021 Győr, Árpád út 16. fszt. 5.
(9002 Győr, 2 Pf. 534.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 31.

A pályázathoz mellékelni kell:
1) Személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy magyar útlevél vagy a tulajdonos arcképét és 

aláírását tartalmazó vezetői engedély hiteles másolata, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány hiteles 
másolata. 

2) Annak igazolása, hogy a pályázó a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartásában nem 
szerepel.

3) Egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma hiteles másolata.
4) Jogi szakvizsga bizonyítvány hiteles másolata.
5) A legalább hároméves közjegyző-helyettesi gyakorlat (illetve az annak megfelelő legalább hároméves bírói, 

ügyészi, ügyvédi és jogtanácsosi vagy közjegyzői gyakorlat) igazolása.
6) Hatósági bizonyítvány arról, hogy a Kjtv. 17. § (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott körülmény vele 

szemben nem áll fenn.
7) A kinevezés esetére vállalt, az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat (Kjtv. 17. §). 
8) A kinevezés esetére vállalt, a vagyonnyilatkozat megtételére vonatkozó nyilatkozat.
9) Köztartozás-mentesség igazolására szolgáló irat.
10) Szakmai önéletrajz.
11) Közjegyző-helyettes pályázó esetén az alkalmazó közjegyző értékelése.
12) A közjegyzői iroda megnyitásával kapcsolatos kiadások fedezésére, a kialakítandó iroda tárgyi és személyi 

feltételeire vonatkozó terv.

Amennyiben a pályázó a pályázatban hivatkozik rá, mellékelnie kell:
13) A jogi szakvizsgát megelőzően teljesített közjegyzőjelölti vagy egyéb jogi munkakörben eltöltött joggyakorlat 

igazolására vonatkozó okirat vagy annak hiteles másolata.
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14) Tartós helyettesi tevékenységet igazoló okirat vagy annak hiteles másolata. A pályázó tartós helyettesi 
tevékenységet lezáró, e tevékenységét kedvezően értékelő éves irodavizsgálatot igazoló okirat vagy ennek 
hiteles másolata.

15) Középfokú vagy felsőfokú, illetve jogi szaknyelvi anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvány hiteles 
másolata. Nyelvvizsgaként állami nyelvvizsga bizottság által kiadott közép- és felsőfokú „C” típusú vagy 
azzal egyenértékű nyelvvizsga, illetve a közép- és felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga vehető 
figyelembe. Amennyiben a pályázó egy adott nyelvből nem azonos fokozatú „A” és „B” típusú nyelvvizsgával 
rendelkezik, akkor azt az alacsonyabb fokozatú nyelvvizsgának megfelelő „C” típusú nyelvvizsgaként kell 
figyelembe venni.

16) Nyelvi jogosítványt igazoló okirat hiteles másolata.
17) Szakfordító, illetve tolmács vizsga bizonyítvány vagy igazolvány hiteles másolata.
18) Tudományos tevékenység igazolására az állam- és jogtudományok, valamint társadalomtudományok köréből 

megszerzett PhD fokozat megszerzését tanúsító okirat hiteles  másolata, állam- és jogtudományi karokon 
akkreditált jogi szakjogász képzésben megszerzett felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata, 
egyéb felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata.

19) A közjegyzőjelölti, -helyettesi vizsga teljesítésének igazolása hiteles másolatban.
20) Felsőfokú oktatási intézményben végzett rendszeres jogi oktatói tevékenységet igazoló okirat vagy annak 

hiteles másolata. Rendszeresnek az a jogi oktatói tevékenység minősül, ha a pályázó legalább egy féléven 
keresztül, heti rendszerességgel szemeszterenként legalább 20 összóraszámban oktat. A pályázónak ezt a 
tényt a tanszékvezető által kiadott tantárgyi tematikával kell igazolnia.

21) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) által szervezett és elismert tanfolyamokon 
végzett oktatói tevékenység igazolása. A MOKK által szervezett és elismert tanfolyamon végzett oktatói 
tevékenységet a MOKK elnöke igazolja.

22) Jogi vagy más magas színvonalú szakmai lapban megjelent tudományos publikációk másolata oly módon, 
hogy megállapítható legyen mely kiadványban jelent meg. A pályázó által önállóan vagy társszerzőként írt 
jogi szakirányú monográfia. A publikációkat és a monográfiát elektronikus (word) formátumban is mellékelni 
kell a pályázathoz. A monográfia kizárólag akkor vehető figyelembe, ha legalább öt ív terjedelmű, a publikáció 
kizárólag akkor vehető figyelembe, ha az legalább fél ív terjedelmű.

23) A pályázó területi kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a pályázónak a területi kamarában 
végzett munkájáról a működése szerint illetékes területi elnökség ad részletes írásbeli értékelést. 

24) A pályázó országos kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a pályázónak az országos 
kamarában végzett munkájáról az országos elnök ad részletes írásbeli értékelést.

25) Az országos kamara mellett működő szakmai bizottságokban betöltött tagság igazolása. Az országos kamara 
mellett működő szakmai bizottságokban betöltött tagságot a MOKK elnöke igazolja.

A pályázók szakmai felkészültségét a közjegyzői kamara elnöksége személyes meghallgatás során vizsgálja és értékeli 
a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Választmánya által meghozott és a közigazgatási és igazságügyi miniszter által 
jóváhagyott szempontok szerint.
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A Győri Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet  
Zalaegerszeg 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben (a továbbiakban: Kjtv.) 
előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek.

Közjegyzővé az nevezhető ki, aki:
1) magyar állampolgár,
2) országgyűlési képviselők választásán választható,
3) egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik,
4) a jogi szakvizsgát letette,
5) legalább hároméves közjegyző-helyettesi gyakorlatot igazol (amelynek megfelel legalább hároméves bírói, 

ügyészi, ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzői gyakorlat),
6) hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a Kjtv. 17. § (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott körülmény 

vele szemben nem áll fenn,
7) akivel szemben a módosított Kjtv. 7. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetőleg 

amennyiben fennáll, vállalja, hogy kinevezése esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti,
8) vállalja, hogy kinevezésekor, majd ezt követően ötévente – az esedékességtől számított 30 napon belül – 

vagyonnyilatkozatot tesz.

A pályázatot a Győri Közjegyzői Kamara címére kell benyújtani:
9021 Győr, Árpád út 16. fszt. 5.
(9002 Győr, 2 Pf. 534.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 31.

A pályázathoz mellékelni kell:
1) Személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy magyar útlevél vagy a tulajdonos arcképét és 

aláírását tartalmazó vezetői engedély hiteles másolata, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány hiteles 
másolata. 

2) Annak igazolása, hogy a pályázó a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartásában nem 
szerepel.

3) Egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma hiteles másolata.
4) Jogi szakvizsga bizonyítvány hiteles másolata.
5) A legalább hároméves közjegyző-helyettesi gyakorlat (illetve az annak megfelelő legalább hároméves bírói, 

ügyészi, ügyvédi és jogtanácsosi vagy közjegyzői gyakorlat) igazolása.
6) Hatósági bizonyítvány arról, hogy a Kjtv. 17. § (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott körülmény vele 

szemben nem áll fenn.
7) A kinevezés esetére vállalt, az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat (Kjtv. 17. §). 
8) A kinevezés esetére vállalt, a vagyonnyilatkozat megtételére vonatkozó nyilatkozat.
9) Köztartozás-mentesség igazolására szolgáló irat.
10) Szakmai önéletrajz.
11) Közjegyző-helyettes pályázó esetén az alkalmazó közjegyző értékelése.
12) A közjegyzői iroda megnyitásával kapcsolatos kiadások fedezésére, a kialakítandó iroda tárgyi és személyi 

feltételeire vonatkozó terv.

Amennyiben a pályázó a pályázatban hivatkozik rá, mellékelnie kell:
13) A jogi szakvizsgát megelőzően teljesített közjegyzőjelölti vagy egyéb jogi munkakörben eltöltött joggyakorlat 

igazolására vonatkozó okirat vagy annak hiteles másolata.
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14) Tartós helyettesi tevékenységet igazoló okirat vagy annak hiteles másolata. A pályázó tartós helyettesi 
tevékenységet lezáró, e tevékenységét kedvezően értékelő éves irodavizsgálatot igazoló okirat vagy ennek 
hiteles másolata.

15) Középfokú vagy felsőfokú, illetve jogi szaknyelvi anyaggal bővített felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvány hiteles 
másolata. Nyelvvizsgaként állami nyelvvizsga bizottság által kiadott közép- és felsőfokú „C” típusú vagy 
azzal egyenértékű nyelvvizsga, illetve a közép- és felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga vehető 
figyelembe. Amennyiben a pályázó egy adott nyelvből nem azonos fokozatú „A” és „B” típusú nyelvvizsgával 
rendelkezik, akkor azt az alacsonyabb fokozatú nyelvvizsgának megfelelő „C” típusú nyelvvizsgaként kell 
figyelembe venni.

16) Nyelvi jogosítványt igazoló okirat hiteles másolata.
17) Szakfordító, illetve tolmács vizsga bizonyítvány vagy igazolvány hiteles másolata.
18) Tudományos tevékenység igazolására az állam- és jogtudományok, valamint társadalomtudományok köréből 

megszerzett PhD fokozat megszerzését tanúsító okirat hiteles  másolata, állam- és jogtudományi karokon 
akkreditált jogi szakjogász képzésben megszerzett felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata, 
egyéb felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata.

19) A közjegyzőjelölti, -helyettesi vizsga teljesítésének igazolása hiteles másolatban.
20) Felsőfokú oktatási intézményben végzett rendszeres jogi oktatói tevékenységet igazoló okirat vagy annak 

hiteles másolata. Rendszeresnek az a jogi oktatói tevékenység minősül, ha a pályázó legalább egy féléven 
keresztül, heti rendszerességgel szemeszterenként legalább 20 összóraszámban oktat. A pályázónak ezt a 
tényt a tanszékvezető által kiadott tantárgyi tematikával kell igazolnia.

21) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) által szervezett és elismert tanfolyamokon 
végzett oktatói tevékenység igazolása. A MOKK által szervezett és elismert tanfolyamon végzett oktatói 
tevékenységet a MOKK elnöke igazolja.

22) Jogi vagy más magas színvonalú szakmai lapban megjelent tudományos publikációk másolata oly módon, 
hogy megállapítható legyen mely kiadványban jelent meg. A pályázó által önállóan vagy társszerzőként írt 
jogi szakirányú monográfia. A publikációkat és a monográfiát elektronikus (word) formátumban is mellékelni 
kell a pályázathoz. A monográfia kizárólag akkor vehető figyelembe, ha legalább öt ív terjedelmű, a publikáció 
kizárólag akkor vehető figyelembe, ha az legalább fél ív terjedelmű.

23) A pályázó területi kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a pályázónak a területi kamarában 
végzett munkájáról a működése szerint illetékes területi elnökség ad részletes írásbeli értékelést.   

24) A pályázó országos kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a pályázónak az országos 
kamarában végzett munkájáról az országos elnök ad részletes írásbeli értékelést.

25) Az országos kamara mellett működő szakmai bizottságokban betöltött tagság igazolása. Az országos kamara 
mellett működő szakmai bizottságokban betöltött tagságot a MOKK elnöke igazolja.

A pályázók szakmai felkészültségét a közjegyzői kamara elnöksége személyes meghallgatás során vizsgálja és értékeli 
a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Választmánya által meghozott és a közigazgatási és igazságügyi miniszter által 
jóváhagyott szempontok szerint.
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Pályázati felhívás Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

A pályázati kiírója: Gödöllő Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró)

A pályázaton részt vehet: A pályázatban részt vehet minden szolgáltató, aki rendelkezik a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 10. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt autóbuszos személyszállító 
engedéllyel. Szolgáltatón a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. § 15. pontja szerinti 
közlekedési szolgáltatót kell érteni.

A pályázati dokumentáció beszerezhető: A részletes pályázati kiírást a Pályázati dokumentáció tartalmazza, amelyet a 
Kiíró ingyenesen, elektronikusan bocsát az érdeklődők rendelkezésére. A Pályázati dokumentáció a pályázati felhívás 
megjelenésétől az ajánlattételi határidő lejártáig elérhető és letölthető az alábbi internetes portálon:
Gödöllő Város Önkormányzata honlapján (www.godollo.hu) az alábbi útvonalon:
http://kozadat.localinfo.hu/godollo/?module=news&action=list&fname=hirdetotabla_palyazatok

Ajánlattételi határidő:  2014. január 16. 16 óra

Eredményhirdetés időpontja:  2014. február 4. 16 óra 

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2014. február 6. 

A pályázat tárgya: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a alapján pályázati felhívást tesz közzé Gödöllő város közigazgatási területén 
autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő 
nyújtására.
A szolgáltatónak a tevékenységét a jelenleg is érvényben levő menetrend szerint kell végeznie. A városon belüli 
helyi autóbusz közösségi közlekedési feladatot 11 autóbuszvonal működtetésével kell ellátni. A szolgáltatás 
megkezdésének határnapja 2014. március 1.

A közszolgáltatási szerződés időtartama: 2014. március 1-jétől 2015. február 28-áig egy év.

Az elbírálás módja: A pályázatot bírálóbizottság értékeli, a pályázati eljárást lezáró döntést Gödöllő Város Képviselő-
testülete nyilvános ülés keretében hozza meg.

Értékelési szempontok:
A nyertes pályázat kiválasztása az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának módszerével történik, az 
alábbiak szerint:

Részszempontok: Súlyszámok
– Ellentételezés mértéke Ft/év 70
– Szakmai ajánlat 30
– alszempontok:
 A minimum EURO 3-nál korszerűbb motorral rendelkező buszok száma 10
 Légkondicionált járművek száma 10
 Környezetkímélő, zéró CO2 kibocsájtású járművek száma egyes vonalakra 5
 Környezetkímélő, zéró CO2 kibocsájtású járművek száma a teljes hálózatra 5

http://www.godollo.hu/
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A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása  
a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2013/2014. tanévben

I. Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV)

A Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozó országos tanulmányi versenyeket a szakterületen működő 
technikus képzést folytató szakközépiskolák nappali tagozatainak, az alábbi szak-, illetve szakmacsoportos bontásban 
hirdeti meg:

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny időpontja és helye

Nevezési díjak
I. forduló (elődöntő) II. forduló (döntő)

1) Általános mezőgazdaság 
OKJ 54 621 03 0010 54 01 
Állategészségügyi technikus 
OKJ 54 621 03 0010 54 02 
Állattenyésztő technikus 
OKJ 54 621 01 0000 00 00 
Agrár-közgazdasági és 
áruforgalmazó technikus 
OKJ 54 621 02 0010 54 01 
Agrárrendész 
OKJ 54 621 02 0010 54 02 
Mezőgazdasági technikus 
OKJ 54 621 02 0010 54 03 
Vidékfejlesztési technikus 

Központi iskolai verseny
2014. január 24.
8 óra

2014. március 19.
Pesti Barnabás Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Gimnázium
1062 Budapest, Andrássy út 63–65.

díjmentes

2) Erdészet, Vadgazdálkodás 
OKJ 54 623 01 0000 00 00 
Erdésztechnikus  
OKJ 54 625 01 0000 00 00 
Vadgazdálkodási technikus 

Központi iskolai verseny
2014. január 24.
8 óra

2014. március 19.
Pesti Barnabás Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Gimnázium
1062 Budapest, Andrássy út 63–65.

díjmentes
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Komplex tanulmányi versenyek
A verseny időpontja és helye

Nevezési díjak
I. forduló (elődöntő) II. forduló (döntő)

3) Élelmiszeripari 
OKJ 54 541 01 0010 54 01 
Bor- és pezsgőgyártó technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 02 
Cukoripari technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 03 
Dohányipari technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 04 
Édesipari technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 05 
Élelmiszer-higiénikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 06 
OKJ Erjedés- és üdítőitalipari 
technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 07 
Hús- és baromfiipari technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 08 
Malom- és keveréktakarmány-ipari 
technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 09 
Sütő- és cukrászipari technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 10 
Tartósítóipari technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 11 
Tejipari technikus

Központi iskolai verseny
2014. január 24.
8 óra

2014. március 19.
Pesti Barnabás Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Gimnázium
1062 Budapest, Andrássy út 63–65.

díjmentes

4) Földmérés, térképészet és 
térinformatika 
OKJ 54 581 01 0010 54 01 
Földmérő és térinformatikai 
technikus 
OKJ 54 581 01 0010 54 02 
Térképész technikus

Központi iskolai verseny
2014. március 7.
8 óra

2014. április 1–2.
Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Geoinformatikai Kar
8000 Székesfehérvár,  
Pirosalma u. 1–3.

díjmentes

5) Kertészet 
OKJ 54 621 04 0100 54 01 
Kertész és növényvédelmi 
technikus 
OKJ 54 621 04 0100 54 02 
Növénytermesztő és 
növényvédelmi technikus 
OKJ 54 622 01 0000 00 00 
Parképítő és -fenntartó technikus

Központi iskolai verseny
2014. január 24.
8 óra

2014. március 19.
Pesti Barnabás Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Gimnázium
1062 Budapest, Andrássy út 63–65.

díjmentes

6) Mezőgazdasági gépész
OKJ 54 525 02 0010 54 01 
Erdőgazdasági gépésztechnikus 
OKJ 54 525 02 0010 54 02 
Mezőgazdasági gépésztechnikus

Központi iskolai verseny
2014. január 24.
8 óra

2014. március 19.
Pesti Barnabás Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Gimnázium
1062 Budapest, Andrássy út 63–65.

díjmentes
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Komplex tanulmányi versenyek
A verseny időpontja és helye

Nevezési díjak
I. forduló (elődöntő) II. forduló (döntő)

7) Környezetvédelem- 
vízgazdálkodás
OKJ 54 850 01 
Környezetvédelmi technikus 
OKJ 54 850 01 0010 54 01 
Energetikai környezetvédő 
OKJ 54 850 01 0010 54 02 
Hulladékgazdálkodó 
OKJ 54 850 01 0010 54 03 
Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 
OKJ 54 850 01 0010 54 04 
Környezetvédelmi méréstechnikus 
OKJ 54 850 01 0010 54 05 
Nukleáris energetikus 
OKJ 54 850 01 0010 54 06 
Vízgazdálkodó 
OKJ 54 851 01 0000 00 00 
Települési környezetvédelmi 
technikus 
OKJ 54 850 02 0000 00 00 
Természet- és környezetvédelmi 
technikus 
OKJ 54 853 02 
Víz- és  szennyvíztechnológus 
OKJ 54 853 02 0010 54 01 
Szennyvíztechnológus 
OKJ 54 853 02 0010 54 02 
Víztechnológus 
OKJ 54 853 01 0000 00 00 
Vízügyi technikus

Központi iskolai verseny
2014. január 24.
8 óra

2014. március 10–12.
Szolnoki Műszaki Szakközép- és 
Szakiskola
5000 Szolnok, Baross utca 37/A

díjmentes

Az OSZTV-re benevezett tanulók tudásának mérése, a legjobbak válogatása két fordulóban történik:
– elődöntő versenyeken (I. forduló),
– döntő versenyeken (II. forduló).

Az iskolák szakképesítésenként az országos versenyre nevezés előtt önállóan válogató versenyeket is szervezhetnek.

I. forduló (központi írásbeli, interaktív feladatmegoldó verseny)

A központi írásbeli – interaktív versenyekre 2013. december 13-ig lehet jelentkezni a tanulóknak az iskola 
igazgatójánál, a nevezéseket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara csak az iskoláktól fogadja el! A jelentkezők névsorát 
az iskola igazgatója küldi meg 2013. december 20-ig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara címére (1119 Budapest, 
Fehérvári út 89–95.).
A versenyen végzős osztályokból indulhatnak tanulók. Az OSZTV versenyen való részvétel díjtalan. A verseny időpontja 
2014. január 24. 8 óra. A versenyen a tanulók központilag kiadott írásbeli feladatokat oldanak meg, a szakképesítések 
moduljaiban meghatározott valamennyi írásbeli és interaktív vizsgatevékenységnek megfelelően. Az egyes feladatok 
időtartama megegyezik a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben az egyes modulok írásbeli és interaktív 
vizsgatevékenységére megadottal. Az írásbeli tételek a képzési idő teljes tananyagát tartalmazzák.
Az elődöntő lebonyolítása a Versenyszabályzat előírásai szerint történik.
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A verseny értékelését – a tételekkel egyidejűleg megküldött bírálati útmutató alapján – szakképesítésenként felkért 
szakértők végzik.
A döntőbe jutás feltétele a szakképesítés minden írásbeli/interaktív vizsgafeladatának legalább 51%-ra történő 
teljesítése. Az eredmények összesítését követően az adott szakképesítés első 15 helyezett versenyzője folytathatja a 
versenyt a második fordulóban.

Kivétel:
Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
Az elődöntő megtartására akkor kerülhet sor, amennyiben a jelentkezők létszáma eléri az OSZTV versenycsoportjaiban/
szakképesítéseiben az 5 főt, de végzős osztályonként, az osztály létszámától függetlenül maximum 10 fő nevezhető.
Az elődöntő versenyrész a szakképesítések moduljaihoz tartozó központi írásbeli feladatlapok megoldásából áll, 
melyek a képzési idő teljes tananyagát tartalmazzák. A döntőbe jutás feltétele a szakképesítés minden írásbeli/
interaktív vizsgafeladatának legalább 60%-ra történő teljesítése. Az eredmények összesítését követően az adott 
szakképesítés első 15 helyezett versenyzője folytathatja a versenyt a második fordulóban.
A verseny értékelését – a tételekkel egyidejűleg megküldött bírálati útmutató alapján – szakképesítésenként felkért 
szakértők végzik.
A verseny lebonyolításáról a Szakterületi versenyszabályzat rendelkezik.

Földmérés, térképészet és térinformatika
A Földmérés, térképészet és térinformatika szakterületen I. forduló iskolai verseny keretein belül zajlik. Az iskolai 
versenyekre az iskola igazgatójánál kell jelentkezni. A jelentkezők névsorát – a technikus szakképesítés szakmai 
vizsgamoduljaiban az első félév végén elért eredmények feltüntetésével – az iskola igazgatója küldi meg 2014. január 
10-ig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara címére (1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.).
A versenyre csak a végzős évfolyam tanulói nevezhetnek. A verseny időpontja 2014. március 7. 8 óra, időtartama 
180 perc. A versenyen a tanulók két részből álló – írásbeli és geodéziai alapszámítási – központilag kiadott feladatokat 
oldanak meg. A verseny értékelését a tételekkel egyidejűleg megküldött bírálati útmutató alapján az iskolák szakmai 
munkaközösségei, illetve szaktanárai végzik.
Az iskolai versenyen részt vett valamennyi tanuló elért eredményéről kimutatást kell készíteni, melyet a verseny 
részletes írásbeli értékelésével – a legalább 60%-os eredményt elért versenyzők dolgozataival együtt – 2014. március 
14-ig kell beküldeni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához.

II. forduló (Országos döntő)

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara levélben tájékoztatja a továbbjutó versenyző iskolájának igazgatóját, valamint a 
továbbjutók névsorát a honlapon (www.nak.hu) is közzéteszi.
Az országos döntő időpontja: 2014. március 19.
A versenyen a tanulók a szakképesítések moduljaiban meghatározott valamennyi szóbeli vizsgatevékenységnek 
megfelelően a VM által jóváhagyott és kiadott szóbeli tételsorokból kiválasztott tételekből készülnek fel és felelnek a 
versenybizottságok előtt. A szóbeli verseny időtartamairól a Szakterületi versenyszabályzat rendelkezik.
A verseny értékelése: Az elődöntőn szerzett pontszámokat a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben 
meghatározott súlyozással viszi tovább a versenyző a döntőbe.
A döntő szakterületenkénti/szakképesítésenkénti helyezési rangsora a döntőbe jutott versenyzők írásbeli (interaktív) 
és szóbeli vizsgatevékenységek súlyozott eredménye alapján, a teljesítmény % szerint alakul ki.
Ha a Szakterületi versenyszabályzat másként nem rendelkezik, a legalább 71% teljesítményt elért versenyzők a 
komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján 
mentesülnek az írásbeli, az interaktív és a szóbeli vizsgatevékenységek teljesítése alól 100% teljesítménnyel és jeles 
végeredménnyel.
A legalább 51%-os teljesítményt elért versenyzők az eredményes vizsgarészek beszámítását kérhetik a szakmai 
vizsgához.
A versenybizottságok javaslata alapján, az írásbeli, az interaktív és a szóbeli vizsgatevékenységek alóli mentességet a 
versenyző kérésére a szakmai vizsgán be kell számítani.
A versenyek szervezésével kapcsolatos egyéb feladatokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara végzi.
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Kivétel:
Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
A döntő gyakorlati és szóbeli versenyrészekből áll.
A gyakorlati versenyfeladatokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara készítteti el, hagyja jóvá.
A versenyt szervező iskola gondoskodik a személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.
A versenyen a tanulók a szakképesítések moduljaiban meghatározott valamennyi szóbeli vizsgatevékenységnek 
megfelelően a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) által jóváhagyott és kiadott szóbeli tételsorokból 
kiválasztott tételekből készülnek fel és felelnek a versenybizottságok előtt. A szóbeli verseny időtartamairól a 
Szakterületi versenyszabályzat rendelkezik.
A versenyen legalább 71%-os teljesítményt elért versenyzők a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján mentesülnek a szakmai vizsga teljesítése alól 100% 
teljesítménnyel és jeles végeredménnyel.
A modulonként legalább 51%-os teljesítmény elért versenyzők kérhetik a versenyen elért eredményeik beszámítását.
A verseny lebonyolításáról a Szakterületi versenyszabályzat rendelkezik.

Földmérés, térképészet és térinformatika
Az iskoláktól beérkezett eredményeket a dolgozatokkal együtt a versenybizottságok értékelik, rangsorolják. 
A  döntőbe a bizottságok döntése alapján jutnak a versenyzők. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a középiskolák 
útján hívja meg a második fordulóra az érintett tanulókat.
Az országos döntő időpontja: 2014. április 1–2. A döntő az OKJ 54 581 01 0010 54 01 Földmérő és térinformatikai 
technikus, illetve az OKJ 54 581 01 0010 54 02 Térképész technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben 
a szakmai vizsgára előírtak, valamint a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet  szerint kerül megszervezésre és lebonyolításra.
A verseny értékelése: A döntőbe jutott versenyzők szakterületenkénti/szakképesítésenkénti helyezési rangsora a 
vizsgatevékenységek súlyozott eredménye alapján a teljesítmény % szerint alakul ki. A versenybizottság javaslata 
alapján legalább 71%-os teljesítményt elért versenyzők a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. 
(VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján mentesülnek a szakmai vizsga letétele alól 100% teljesítménnyel 
és jeles végeredménnyel.
A legalább 51%-os teljesítményt elért versenyzők az eredményes vizsgarészek beszámítását kérhetik a szakmai 
vizsgához.
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II. A mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmunkástanulók 
Szakma Kiváló Tanulója Versenye (SZKTV)

A Vidékfejlesztési Minisztérium a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve az alábbi szakmákban rendezi 
meg a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmunkástanulók Szakma Kiváló Tanulója Versenyét:

Szakma Kiváló Tanulója versenyek
  Versenyek időpontja, helye

Szakképesítés száma, megnevezése Elődöntő Döntő Nevezési díjak

OKJ 33 541 04 0000 00 00
Pék

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek.

2014. március 5–7.
Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola
2600 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.

6000 Ft/fő

OKJ 33 541 05 1000 00 00
Pék-cukrász

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek.

2014. március 11–14.
Pesti Barnabás Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola
1062 Budapest, Andrássy út 63–65.

6000 Ft/fő

OKJ 33 621 01 0000 00 00
Borász

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek.

2014. március 31–április 2.
VM DASZK, Szakképző Iskola – Teleki 
Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és kollégium
7773 Villány, Mathiász J. utca 2.

6000 Ft/fő

OKJ 31 541 01 1000 00 00
Húsipari termékgyártó

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek.

2014. március 26–28.
Fodor József Élelmiszeripari Szakképző 
Iskola
6725 Szeged, Szabadkai út 3.

6000 Ft/fő

OKJ 31 621 04 0000 00 00
Lótartó és -tenyésztő

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek.

2014. április 22–25.
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas 
Szakképző Iskola és Kollégium
2943 Bábolna, Rákóczi u. 7.

6000 Ft/fő

OKJ 33 215 02 0000 00 00
Virágkötő, -berendező, 
virágkereskedő

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek.

2014. április 1–5.
Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók 
Magyarországi Szakmai Egyesülete
6000 Kecskemét,  
Csányi János utca 1–3.

díjmentes

OKJ 33 622 01 1000 00 00
Dísznövénykertész

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek.

2014. április 7–9.
Magyar Gyula Kertészeti Szakképző 
Iskola
1106 Budapest, Maglódi út 8.

6000 Ft/fő

OKJ 31 623 01 1000 00 00
Erdészeti szakmunkás

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek.

2014. április 14–16.
Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola
8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta, 
Ady Endre u. 8.

6000 Ft/fő

OKJ 31 521 01 0010 31 03
Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító

Elődöntő iskolai verseny
2014. február 28.
8 óra 

2014. április 23–25.
VM DASZK Szakképző Iskola – VM 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium
7960 Sellye, Zrínyi Miklós utca 2.

6000 Ft/fő
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OKJ 31 521 20 0010 31 04
Növénytermesztési 
gépüzemeltető, 
gépkarbantartó

Elődöntő iskolai verseny
2014. február 28.
8 óra

2014. április 23–25.
VM DASZK Szakképző Iskola – VM 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium
7960 Sellye, Zrínyi Miklós utca 2.

6000 Ft/fő

Valamennyi versenyen a tanulóknak a Szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott és a szakmai vizsgának 
megfelelő tétel, feladat áll rendelkezésére.
A Szakmai Tanulmányi Versenyek lebonyolításáról, tartalmi kérdéseiről a Versenyszabályzat rendelkezik, mely a 
Nemzeti Agrárgazdasági kamara honlapján (www.nak.hu) tekinthető meg.

A versenyen legalább 71%-os teljesítményt elért versenyzők a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján mentesülnek a szakmai vizsga teljesítése alól 100% 
teljesítménnyel és jeles végeredménnyel.
A modulonként legalább 51%-os teljesítmény elért versenyzők kérhetik a versenyen elért eredményeik beszámítását.

Elődöntő a Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító és a Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó 
szakképesítések esetében

A Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító és a Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó verseny iskolai 
elődöntőjét 2014. február 28-án 8 órakor kell megrendezni.
A versenyen a tanulók központilag kiadott írásbeli feladatokat oldanak meg, a szakképesítések moduljaiban 
meghatározott valamennyi írásbeli vizsgatevékenységnek megfelelően.
Az egyes feladatok időtartama megegyezik a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben az egyes modulok 
írásbeli és interaktív vizsgatevékenységére megadottal. Az elődöntő lebonyolítása a Versenyszabályzat előírásai 
szerint történik.
A verseny értékelését – a tételekkel egyidejűleg megküldött bírálati útmutató alapján – szakképesítésenként felkért 
szakértők végzik.
A döntőbe jutott tanulók iskoláit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közvetlenül értesíti.

http://www.nak.hu
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III. A Vidékfejlesztési Minisztérium egyetértésével megrendezendő országos tavaszi versenyek

Fiatal Virágkötők Nemzetközi Versenye, Savaria Floriade 2014

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg.

Nevezési határidő: 2014. március 15.

Verseny időpontja: 2014. március 11–13.

Verseny helyszíne: Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola
9700 Szombathely, Ernuszt K. út 1.

Porpáczy Aladár Emlékverseny, Fertőd

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg.

Verseny időpontja: 2014. április 16–18.

Verseny helyszíne: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános Művelődésügyi Központja
9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.

Kertészet és Szőlészet Vetélkedő

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg.

Verseny időpontja: 2014. február 20.

Verseny helyszíne: Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti 
Szakközépiskola
6200 Kiskőrös, Árpád u. 4.

Vadas Jenő  Kupa Erdésztechnikus jelöltek szakmai sokoldalúsági versenye

A versenyen az első hat helyezett, a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
7. § (3) bekezdése alapján mentesül a szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenységeinek teljesítése alól.
A verseny részletes kiírását az érintettek a rendező iskolától kapják meg.

Verseny időpontja: 2014. április 9–11.

Verseny helyszíne: VM ASzK Szakképző Iskola – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási 
Szakképző Iskola és Kollégium
3232 Mátrafüred, Erdész u. 11.

Dr. Szabó Gusztáv Emlékverseny

A jánoshalmi VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, a 
gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával közösen megrendezi a Dr. Szabó Gusztáv Mezőgazdasági 
Gépész Országos Szakmai Vetélkedőt.

Verseny időpontja: 2014. május 16–17.

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg.
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Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny

A Nyugat-Magyarországi Egyetem (továbbiakban: NYME) Geoinformatikai Kara a 2013/2014. tanévben ismét 
meghirdeti a térinformatikát oktató középfokú szakképző intézmények tanulói számára a Mikoviny Sámuel 
térinformatikai emlékversenyt. A verseny két fordulóból áll.
Az I. forduló, az iskolai válogató verseny, amelyre a feladatok kiküldése központilag történik.
A lebonyolítást az iskolában 2014. február 7-én 8–11 óra között az írásbeli szakmai vizsga formai előírásainak 
megfelelően kell szervezni. Az értékelést az oktatási intézmény szaktanárai végzik és a legalább 60%-os eredményt 
elérő tanulókat felterjesztik az országos döntőre.
A II. forduló, az országos döntő az NYME Geoinformatikai Karán, Székesfehérváron a hagyományosan megrendezett 
GIS OPEN konferencián belül 2014. április 16-án kerül lebonyolításra. A döntő versenytevékenységeinek tartalma, 
értékelése és formája megfelel az írásbeli és interaktív szakmai vizsga előírásainak. Ezért a versenyző kérésére a 
döntőn szerzett pontszáma 100%-ban beszámításra kerül az OKJ 54 581 01 0010 54 01 Földmérő és térinformatikai 
technikus, illetve az OKJ 54 581 01 0010 54 02 Térképész technikus szakmai vizsgákon, a 2244-06 A térinformatika 
feladatai követelménymodulja esetén, A térinformatika területei és eszközrendszere írásbeli, illetve A térinformatika 
alapszoftvereinek használata interaktív vizsgatevékenységeknél. 
Az emlékversenyre való nevezési határidő: 2014. január 10. A nevezési lap és a verseny feladatainak témái a  
www.geo.info.hu honlapon megtekinthetők.

Guba Sándor Emlékverseny

A VM DASzK Szakképző Iskola – Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Kaposvár a 
2013/2014. tanévben meghirdeti a mezőgazdasági szakközépiskolák és szakképző iskolák tanulói számára a 
Guba Sándor Emlékversenyt.

A szervezők a dolgozatokat az alábbi témákban várják:
1. Állattenyésztés napjainkban
 A szarvasmarha, sertés, ló, juh és kecske, baromfi, valamint egyéb haszon- és hobbiállatok tartásának és 

tenyésztésének helyzete, fejlesztési lehetőségei.
2. Szántóföldi és kertészeti termesztés napjainkban
 Szántóföldi növénytermesztés és kertészeti termesztés helyzete, fejlesztési lehetőségei.
3. Alternatív jövedelemszerzés lehetőségei
 Speciális állati és növényi termékek, hungarikumok előállítása. Falusi turizmus. Vadászat, erdőgazdálkodás.

A benyújtandó dolgozatok terjedelme 20–30 gépelt oldal, a pályaműveket nyomtatott formában, kötve vagy fűzve 
két példányban és egy példányban, elektronikus (CD vagy DVD) formában kérjük benyújtani. 
A pályaművek tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletek az iskola honlapján (www.mgszki.hu) 
2013. október 15-től megtalálhatók.

A dolgozat címét és a témavázlatot 2014. január 9-ig kell elküldeni az iskolának, postai úton vagy e-mail formájában 
az mgszki@vipmail.hu címre. Az elkészült pályamunkák beküldési határideje: 2014. március 7.

A versenyre benyújtott dolgozatok bírálatát a szervező által felkért független szakértők végzik. A szakértők által 
megfelelőnek minősített dolgozatok szerzői szóbeli védésen mutathatják be dolgozataikat, melynek időpontja: 
2014. április 4.

A pályamunkákat a beadott dolgozat témájától függően 3, szakértőkből álló bírálóbizottság rangsorolja. A rangsor a 
dolgozatok szakértői bírálata (Bírálati lap) és a szóbeli védés alapján kerül megállapításra. Mindhárom szekcióban az 
I., II. és III. helyezett pályaművek alkotói tárgyjutalomban részesülnek.

http://www.mgszki.hu
mailto:mgszki@vipmail.hu
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A jelentkezési lapokat (a pályázó neve, az intézmény neve, a dolgozat címe és a témavázlat), valamint az elkészült 
pályamunkákat az alábbi címre kérjük megküldeni:
VM DASzK, Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Kaposvár
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
Telefon: 82/510-207
E-mail: mgszki@vipmail.hu
Web: www.mgszki.hu

Csapó Dániel Emlékverseny

A VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 
Szekszárd a 2013/2014. tanévben meghirdeti a mezőgazdasági és élelmiszeripari középiskolák és szakképző iskolák 
tanulói számára a Csapó Dániel Emlékversenyt. 

A versenydolgozatokat az alábbi témákban várjuk:
1. Alternatívák a mezőgazdasági termelésben

Szántóföldi növények alternatív termesztési technológiái.
Gazdasági haszonállatok alternatív tartási és tenyésztési gyakorlata.
Tájak és fajták kapcsolata – lehetőségek a fajták tulajdonságainak kihasználásában.

2. Hagyományok, értékek megőrzése – a vidék fejlesztésének lehetőségei
Alternatív jövedelemszerzés lehetőségeinek bemutatása.
Falusi vendéglátás, vidéki turizmus lehetőségei.

 Gyógy-, kertészeti és fűszernövények, hagyományos és tájfajtáinak termesztés-technológiája, értékesítési 
lehetőségei.

3. Élelmiszeripari technológiák bemutatása
Hagyományos és új gyártási folyamatok az élelmiszeriparban.

A benyújtandó dolgozatok terjedelme 20–25 gépelt oldal. A pályaműveket nyomtatott formában, kötve vagy fűzve 
kettő példányban és egy példányban, elektronikus formában (floppy, CD) kérjük benyújtani. A pályaművek tartalmi és 
formai előírására vonatkozó részletek az iskola honlapján olvashatók 2013. október 30-tól.
A választott téma címét és a témavázlatot 2013. december 14-ig kell megküldeni az iskolának.
A kész pályaművek beadási határideje: 2014. február 21.
A versenyre érkezett munkák bírálatát független szakértők végzik. A bírálók által megfelelőnek minősített munkák 
alkotóit szóbeli védésre hívják, melynek időpontja 2014. március 21.

Az emlékverseny pályamunkáit a dolgozat témájától függően 3 bizottság rangsorolja.
A rangsorolás a szóbeli védés és a szakértői bírálatok alapján történik. A bizottságok az I-II-III. helyezett pályaművek 
alkotóit tárgyjutalommal díjazzák.

A verseny részleteiről az iskola (www.daszk.hu) honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.
A jelentkezéseket és a pályaműveket az alábbi címre kérjük megküldeni:
VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
7100 Szekszárd Palánk 19. (Pf. 61.)
Telefon:74/311-277, 20/468-2199
Fax: 74/311-628
Email: csapoda@csapod-szeksz.sulinet.hu

A dolgozatok formai követelményei:
– A címlapon szerepeljen a pályamű címe és a téma, melyre a dolgozatot nevezni kívánja (kategória), a felkészítő 

tanár és a küldő iskola neve.
– A dolgozat elején legyen a tartalomjegyzék, a végén a mellékletek beszámozva.
– A hivatkozások lábjegyzetben legyenek megjelölve a dolgozatban, valamint a felhasznált irodalom jegyzékének 

összesítése szerepeljen a dolgozat végén.

mailto:mgszki@vipmail.hu
http://www.mgszki.hu
mailto:csapoda@csapod-szeksz.sulinet.hu
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– A pályamű jól tagolt, könnyen olvasható legyen. Szerkesztésében feleljen meg az írásbeli alkotások 
követelményeinek – bevezetés, témafelvetés, tárgyalás, megfelelő fejezetekre bontva, decimális számozással 
ellátva –, illetve indokolt esetben az ettől való eltérés megengedett. 

Tartalmi követelmények:
– A pályamű készítője indokolja meg a témaválasztást.
– A pályamű mindhárom témában tartalmazzon önálló kutatást, kísérleti eredményeket, értékelést, következtetéseket.
– A felhasznált irodalmi adatok legyenek helytállóak.
– Nyelvezte, fogalmazása legyen világos, érthető, és logikus.

Hagyományok, ízek, régiók Toldi Miklós tudományos diákkonferencia

A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a 2013/2014. tanévben tizenegyedik 
alkalommal rendezi meg a „Hagyományok – Ízek – Régiók program” Országos Tudományos Diákkonferenciát, 
2014. április 4–5-én szakközépiskolás és szakiskolás diákok számára.

Versenydolgozatokat az alábbi témákban várunk:
1. Tájjellegű ételek:
 Hagyományőrzés, hagyományok modern formában, hogyan visszük hagyományainkat az Európai Unióba, 

elfelejtett ételmegőrzési hagyományok, sütés-főzés a szabadban, élelmiszeripari emlékeink, régi eszközök és 
mai utódaik, népszokások az élelmiszerkészítésben.

2. Környezetvédelem, élelmiszerbiztonság az élelmiszeriparban
 Élelmiszereink csomagolása a XXI. században, környezetvédelem az élelmiszeriparban, az egészséges 

táplálkozási igények kielégítése az élelmiszer-előállításban, adalékanyagok az élelmiszeriparban, az 
élelmiszerek jelölésének jogharmonizációja, tudatformálás az élelmiszeriparban, élelmiszer-előállításunk az 
EU csatlakozás szemszögéből.

3. Környezetünk élelmiszeripari nevezetességei, épületei, élelmiszert előállító dinasztiák
 Régi élelmiszeripari üzemeink, iskolánk története, élelmiszeripari dinasztiák bemutatása, az agrárium híres 

szülöttei, élelmiszeripari emlékeink, műemlékeink. 

A dolgozat tartalmi és formai követelményei:
– A dolgozat terjedelme 10–15 oldal 12-es betűmérettel, normál sorközzel, sorkizárt igazítással szerkesztve 

mellékletek nélkül (melléklet: rajzok, fényképek, irodalmi jegyzékek).
– A szószerinti idézetet „” jelek alkalmazásával és a forrás pontos megjelölésével kérjük jelölni, de ezek alkalmazása 

minimális (max. 5%) legyen.
– A dolgozatot nyomtatott formában, bekötve, spirálozva kérjük megküldeni. A belső címlapon szerepeljen a 

dolgozat címe, alkotójának neve, az iskola neve és a dolgozat megírásában patronáló tanár neve is.
– Iskolánk címére a dolgozat 1 példányát kell megküldeni. A dolgozatok beérkezésének határideje: 2014. március 15.
– A dolgozatot élő szóban kell bemutatni egy vagy két tanulónak. A bemutatás ideje maximum 10 perc. A bemutatást 

diavetítéssel, írásvetítő fóliák felhasználásával, projektorral lehet szemléletesebbé tenni.
– A beérkező dolgozatok bírálatára neves szakembereket kérünk fel, az elhangzott előadással együtt szakmai zsűri 

dönt a művekről.

A szakdolgozatokkal együtt kérjük, küldjék meg a dolgozat előadásához szükséges eszközigényeiket.
A szakdolgozatokat az iskola címére kérjük postázni! A kérdések megválaszolásához telefonon és e-mailen is állunk 
rendelkezésükre.
A konferenciára a távolabbról érkezők számára iskolánk kollégiumában térítés ellenében szállást és étkezést tudunk 
biztosítani.
Szállás és étkezés iránti igényét az iskolák a dolgozatok megküldésével egy időben jelezzék a weboldalról letölthető 
nyomtatvány kitöltésével.

A versenyért felelős vezető: Bakó Kálmán igh.
Elérhetőség:
2750 Nagykőrös Ceglédi út 24. 53/351-922; 53/550-143 toldi@toldi-nk.sulinet.hu
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IV. A Vidékfejlesztési Minisztérium egyetértésével megrendezendő országos őszi versenyek

Országos Ifjúsági Őszi Kegyeleti Virágkötészeti Verseny

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg.

Verseny időpontja: 2014. október 17–19.

Verseny helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar
1118 Budapest, Villányi út 29–43.

Szántóverseny középiskolások részére

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézmény honlapján www.mgszki.hu tekinthetik meg 
2014. május 1-jétől.

Verseny időpontja: 2014 szeptemberében

Verseny helyszíne: VM DASZK, Szakképző Iskola – Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

Dr. Szepesi László Emlékverseny

A piliscsabai VM KASZK Szakképző Iskola – Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola 
megrendezi a középfokú erdészeti szakképzésben részt vevő intézmények részére meghirdetett Országos Szakmai 
Vetélkedőt.
A részletes versenykiírást a meghívott iskolák a rendező intézménytől kapják meg.

Verseny időpontja: 2014. október 15–17.

Verseny helyszíne: VM KASZK Szakképző Iskola – Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola, Kollégium és 
VM Gyakorlóiskola
2081 Piliscsaba, József Attila u. 2.

Országos Ifjúsági Vadászvetélkedő

A 2013/2014. tanévben az Országos Magyar Vadászati Védegylet rendezi meg a versenyszabályzatban meghatározott 
középfokú vadászképzést folytató tanintézmények országos versenyét.

Verseny időpontja: 2014. szeptember 24–26.

A részletes versenykiírást a meghívott iskolák az Országos Magyar Vadászati Védegylettől kapják meg. Nevezési 
határidő: 2014. szeptember 15.

Cukrász hagyományőrző verseny

Az iskolák kétfős csapatokkal vehetnek részt a versenyen. A verseny szóbeli és gyakorlati részből áll. A versenyen az 
alábbi hét termék közül választja ki a bizottság az egy szóbeli, illetve két gyakorlati feladatot:
– Dobostorta,
– Indiáner,
– Minyon,
– Rákóczi túrós,

http://www.mgszki.hu
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– Rigójancsi,
– Zserbószelet,
– Pozsonyi kifli,
– Grillázs torta (csak szóbeli).

A csapatok az iskola cukrász és sütő tanműhelyében készítik el a kijelölt termékeket.
A termék elkészítése során a Hagyományok, ízek, régiók című könyvben leírtakhoz kell alkalmazkodni, amely 
beszerezhető: az VM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht., Budapest, Árpád út 51–53. szám alatt 
(tel.: 06-1-450-88-00).
A gyakorlatra a versenyzőknek jelöletlen fehér pólót és az élelmiszer-előállítás követelményeinek megfelelő 
munkaruhát kell hozniuk. A termékek előállításához minden szükséges eszköz, berendezés és nyersanyag a csapat 
rendelkezésére áll.
A csapatnak a helyszínen kell elkészíteni egy az induló csapat városára, megyéjére jellemző díszmunkát, amelyhez a 
szükséges nyersanyagokat és eszközöket a jelentkezési lap beküldésekor jelezni szíveskedjenek.
A gyakorlati feladatok elkészítésére rendelkezésre álló idő: 6 óra.
A gyakorlati verseny végeztével 20 perc áll rendelkezésre a csapatoknak, hogy az általuk hozott dekoráció segítségével 
az előállított termékeket a zsűri számára ízlésesen bemutassa.
A szóbeli fordulóban a csapat tagjai 10 perces felkészülés után adnak számot a tudásukról. 
A nyolc termék közül a zsűri által kiválasztott termék történetét, szakmai fogásait, előfordulását és különleges 
jellemzőit kell 5 percben (csapatmunkával) előadni. 
A verseny részletes programja letölthető az iskola honlapjáról.
A verseny nevezési díja 6000 Ft/csapat (a szervező átvállalja!).
Részvételi szándékukat, étkezési és szállás igényüket (az igénylőlap letölthető az iskola honlapjáról) az iskola 
címére Bakó Kálmán igh. versenyszervezőnek jelezzék, (elérhetősége: toldi@toldi-nk.sulinet.hu, 53-351922)  
2014. november 15-ig.

Pék hagyományőrző verseny

A pék hagyományőrző versenyen a pék, pék-cukrász, illetve a sütő- és cukrászipari technikus szakképzésben részt 
vevő diákok vehetnek részt.
A verseny részletéről az iskola honlapjáról www.pestibarnabas.hu tájékozódhatnak az érdeklődők.

Verseny időpontja: 2014 októberében

Verseny helyszíne: Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola
1065 Budapest, Andrássy út 63–65.

mailto:toldi@toldi-nk.sulinet.hu
http://www.pestibarnabas.hu
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V. Alapító okiratok

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító okirata  
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII.  törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés 
a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, 
a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) 
Korm. rendeletben, a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben, 
valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben 
foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) 
a következők szerint adom ki.

 1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 1958. január 1.

 2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
Rövidített megnevezése: HM HIM
Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence Military History Institute and Museum.

 3. A költségvetési szerv székhelye: 1014 Budapest I., Kapisztrán tér 2–4.
Postacíme: 1250 Budapest, Pf. 7.
Telephelye:
– 1076 Budapest VII., Verseny u. 12., postacíme: 1438 Budapest, Pf. 430.
Tagintézménye:
– Pákozd-Sukorói Csata Emlékkiállítás
 8095 Pákozd, Mészeghegy, hrsz. 087.

 4. A költségvetési szerv közvetlen jogelődje és annak székhelye:
MN Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 1014 Budapest I., Kapisztrán tér 2–4.

 5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési, valamint egyes pénzügyi gazdálkodási feladatait a Magyar Honvédség 
önállóan működő és gazdálkodó, egyes gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési 
szerve végzi.

 6. A költségvetési szerv tevékenysége a 910200 Múzeumi tevékenység szakágazatba tartozik.

 7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkező szervezet. Állománya a honvédelmi tárca 
költségvetési létszámkeretébe tartozik.

 8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

 9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a Honvédelmi Minisztérium 
parlamenti államtitkára közvetlen irányítása alatt végzi.
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 10. A költségvetési szerv működési köre: országos.

 11. A költségvetési szerv közfeladata:
a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben;
b) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény 18. § (2) bekezdés f ) pontjában;
c) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben;
d) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben
meghatározott feladatok végzése.

 12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
581100 Könyvkiadás;
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása;
910110 Nemzeti könyvtári feladatok;
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása;
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme;
910123 Könyvtári szolgáltatások;
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme;
910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység;
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység;
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység;
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység;
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység;
842151 Nemzetközi tudományos együttműködés;
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás.

 13. A költségvetési szerv vezetője, kinevezési rendje:
a) a vezető megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

 14. A költségvetési szervnél 
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonák 

teljesítenek szolgálatot;
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak 

jogviszonyban.

 15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.

 16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, működésének sajátos szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési szerv vezetője az Alapító Okirat hatálybalépését követő 60 napon belül 
elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a 9. pontban meghatározott vezető részére.

 17. Jelen Alapító Okirat 2013. október 31-én lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a 2012. december 12-én aláírt, 
772–77/2012. számú, egységes szerkezetű Alapító Okirat.

Budapest, 2013. október 14.

Nyt. szám: 154–48/2013.

  A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró: 
  Dankó István s. k.,
  HM közigazgatási államtitkár
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A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat alapító okirata  
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII.  törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés 
a) pontjában és (4) bekezdésében, az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos 
szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 19. és 20. §-ában foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi 
Szolgálat alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következők szerint adom ki.

 1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó Tábori Lelkészi Szolgálat létesítésének dátuma: 
1994. május 1.

 2. A szervezet megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat.
Rövidített megnevezése: HM TLSZ
Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence Military Chaplain Service.

 3. A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Tábori Lelkészi Szolgálat (a továbbiakban: HM TLSZ) egységes 
szervezet, amely az alábbi három, egymással azonos jogállású – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
105. § (6) bekezdése alapján – nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személyként működő szolgálati ágra tagozódik:
– HM TLSZ Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Katolikus Tábori Püspökség
 Rövidített megnevezése: HM KTP
 Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence Military Chaplain Service, Catholic Military Bishopric
– HM TLSZ Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Protestáns Tábori Püspökség
 Rövidített megnevezése: HM PTP
 Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence Military Chaplain Service, Protestant Military Bishopric
– HM TLSZ Zsidó Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Tábori Rabbinátus
 Rövidített megnevezése: HM TR
 Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence Military Chaplain Service, Military Rabbinate.
 

 4. A HM TLSZ szolgálati ágainak székhelye és postacíme: 
− HM TLSZ Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág: 
 Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 3.
 Postacíme: Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspökség
 1054 Budapest, Szabadság tér 3.
− HM TLSZ Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág: 
 Székhelye: 1025 Budapest, Muraközi utca 17.
 Postacíme: Honvédelmi Minisztérium Protestáns Tábori Püspökség
 1025 Budapest, Muraközi utca 17.
− HM TLSZ Zsidó Tábori Lelkészi Szolgálati Ág: 
 Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 13.
 Postacíme: Honvédelmi Minisztérium Tábori Rabbinátus
 1077 Budapest, Wesselényi u. 13.

 5. A HM TLSZ tevékenysége a 842211 Honvédelem ágazati feladatai szakágazatba tartozik.

 6. A HM TLSZ alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
890507 Tábori lelkészi tevékenység támogatása.

 7. A HM TLSZ
a) alapítója: a Kormány;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11.
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 8. A HM TLSZ szolgálati ágai jogi személyek. A HM TLSZ önálló munkaköri jegyzékkel rendelkező szervezet. Állománya a 
honvédelmi tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik.

 9. A HM TLSZ feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM parlamenti államtitkár felügyelete 
alatt végzi.

 10. A HM TLSZ működési köre: országos.

 11. A HM TLSZ feladata: 
Az Alaptörvény VII. cikk értelmében, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 
és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben, az egyházi elismerésről és az egyházi jogi 
személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 21. §-ában, 
továbbá a történelmi egyházakkal és a vallásfelekezetekkel kötött megállapodásokban rögzített, a Magyar Honvédség 
(a  továbbiakban: MH) szervezetein, továbbá a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezeten 
belüli vallásgyakorlás és lelki gondozás biztosítása.

 12. A HM TLSZ alaptevékenysége:
a) a hit- és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosítása, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartása;
b) egyéni és közösségi lelki gondozás;
c) életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés;
d) lelkipásztori, szociális, karitatív tevékenység végzése a honvédelmi tárca egészségügyi és szociális 

intézményeiben;
e) bizalmi fórum biztosítása a katonák számára;
f ) a katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal;
g) a katonák részvételének biztosítása a hazai és nemzetközi zarándoklatokon;
h) a katonák és családtagjaik részére végzett egyházi szolgálat.

 13. A HM TLSZ 
a) egyes logisztikai és pénzügyi gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerve látja el;
b) ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési feladatait az MH önállóan működő és gazdálkodó, egyes 

gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

 14. A HM TLSZ szolgálati ágainak vezetői, azok kinevezésének rendje:
− katolikus tábori püspök;
− protestáns tábori püspök;
− vezető tábori rabbi.
A vezetőket – az illetékes egyházi vezetők javaslatára – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

 15. A HM TLSZ-nél 
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonák 

teljesítenek szolgálatot;
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak 

jogviszonyban.

 16. A HM TLSZ szolgálati ágainak nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.

 17. A HM TLSZ szervezeti felépítését, vezetési rendjét, működésének sajátos szabályait a szolgálati ágak Szervezeti 
és  Működési Szabályzata tartalmazza, melyet a szolgálati ágak vezetői az Alapító Okirat hatálybalépését követő 
60 napon belül elkészítenek, és a 9. pontban meghatározott vezető útján jóváhagyásra felterjesztenek a honvédelmi 
miniszter részére.
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 18. Jelen Alapító Okirat 2013. október 31-én lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a 2012. október 4-én aláírt, 
772-52/2012. számú, egységes szerkezetű Alapító Okirat.

Budapest, 2012. október 14.

Nyt. szám: 154–50/2013.

  A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró: 
  Dankó István s. k.,
  HM közigazgatási államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal alapító okirata  
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII.  törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés 
a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, 
továbbá a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. 
(XII.  30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal alapító okiratát a következők 
szerint adom ki.

 1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. január 1.
Megalakulásának időpontja jogfolytonosság alapján: 1996. november 15.

 2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal.
Rövidített megnevezése: HM VGH
Angol nyelvű megnevezése: Defence Economic Bureau, Ministry of Defence.
Angol nyelvű rövidített megnevezése: MOD DEB
Névmódosulás: Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (2013. június 23-ig).

 3. A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
Telephelyei:
– 1135 Budapest XIII., Aba u. 4., postacím: 1395 Budapest 62, Pf. 446.
– 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 2., postacím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 154.
– 1125 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20.
– 2381 Táborfalva, Tarcsay út 82.
– 1095 Budapest IX., Soroksári út 152.

 4. A költségvetési szerv jogelődjei és azok székhelye: 
– HM Pénzügyi és Számviteli Szolgálat, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37. (közvetlen jogelőd);
– Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37. (átalakulással vált 

jogelőddé 2013. június 23-án).

 5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Egyes logisztikai gazdálkodási feladatait a Magyar Honvédség kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerve látja el.

 6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842211 Honvédelem ágazati feladatai szakágazatba tartozik. 
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 7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkező szervezet. Állománya a honvédelmi tárca 
költségvetési létszámkeretébe tartozik.

 8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

 9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM védelemgazdaságért 
felelős helyettes államtitkár irányítása alatt végzi.

 10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

 11. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, 
közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belső rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.

 12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képesség fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek;
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben;
842203 Védelmi képesség fejlesztése.

 13. A költségvetési szerv vezetője, kinevezési rendje:
a) a vezető megnevezése: főigazgató;
b) a főigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

 14. A költségvetési szervnél 
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonák 

teljesítenek szolgálatot;
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak 

jogviszonyban.

 15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.

 16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, működésének sajátos szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési szerv vezetője az Alapító Okirat hatálybalépését követő 60 napon belül 
elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a 9. pontban meghatározott vezető részére.

 17. Jelen Alapító Okirat 2013. október 31-én lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a 2013. június 4-én aláírt, 
154–13/2013. számú, egységes szerkezetű Alapító Okirat.

Budapest, 2013. október 14.

Nyt. szám: 154–52/2013.

  A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró: 
  Dankó István s. k.,
  HM közigazgatási államtitkár
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A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII.  törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés 
a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, 
a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) 
Korm. rendeletben, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltakra – a Magyar 
Honvédség Altiszti Akadémia alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következők szerint adom ki.

 1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 
2007. július 1.

 2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Altiszti Akadémia.
Rövidített megnevezése: MH AA
Angol nyelvű megnevezése: Hungarian Defence Forces Non-Commissioned Officer Academy.
Angol nyelvű rövidített megnevezése: HDF NCO Academy.
Típusa: katonai szakképzésre és katonai képzésre, kiképzésre kijelölt szervezet, amely többcélú, összetett nevelési-
oktatási intézmény, szakközépiskola és szakiskola.
Névmódosulás: MH Központi Kiképző Bázis (2011. november 15-ig).

 3. A költségvetési szerv székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.
Postacíme: 2001 Szentendre, Pf. 230.
Telephelye: Ittebei Kiss József hadnagy Helikopterbázis, 5008 Szolnok, Kilián út 1.
Postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 5.
Gyakorlóhelyei: 
a) Csobánka bázis és harcászati gyakorlótér;
b) Izbég lő- és gyakorlótér.

 4. A költségvetési szerv jogelődjei és azok székhelye:
– MH Szentendrei Kiképző Központ, 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14. (közvetlen jogelőd);
– MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola, 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14. (átalakulással vált 

jogelőddé 2012. július 31-én).

 5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési, valamint egyes pénzügyi gazdálkodási feladatait az MH önállóan 
működő és gazdálkodó, egyes gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve 
végzi.

 6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842211 Honvédelem ágazati feladatai szakágazatba tartozik.

 7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkező dandár jogállású szervezet, katonai oktatási 
intézmény. Állománya a honvédelmi tárca költségvetési létszámkeretéből az MH önálló állománytáblás szervezetek 
részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

 8. A költségvetési szerv:
a) alapítója és fenntartója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító és fenntartó szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító és fenntartó szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

 9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

 10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
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 11. A költségvetési szerv 
a) alaptevékenységét és közfeladatait a következő jogszabályok határozzák meg:

– a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény;

– a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.);
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.);
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVIl. törvény;
– a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény;
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet);
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) 

Korm. rendelet;
– a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet;
– a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 

kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet.
b) ellátja a jogszabályokban feladat- és hatáskörébe utalt következő feladatokat:

– a honvéd altiszt-jelöltek (a továbbiakban: tanulók) iskolarendszerű, valamint a hivatásos és a szerződéses 
állomány szervezett felnőttoktatás keretében folyó katonai szakképzését;

– a honvéd tiszt- és altiszt-jelöltek, a szerződéses közkatonák, szerződéses pályakezdő tisztek és altisztek 
egységes program és követelmény alapján végrehajtandó alapkiképzését, valamint az önkéntes műveleti 
tartalékos állomány besorolásának megfelelő, az elöljáró által jóváhagyott program alapján történő 
képzését;

– a Honvéd Vezérkar főnöki intézkedésben meghatározott kiképzési feladatokat;
– a szerződéses legénységi állomány és az altisztek tanfolyamrendszerű képzését;
– összhaderőnemi vezető altiszti tanfolyami képzést;
– a szerződéses legénységi állomány és az altisztek előmeneteléhez kötelező át- és továbbképzésének, 

valamint a parancsnoki beosztású altisztek tanfolyamrendszerű katonai vezetői képzésének végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat;

– a szerződéses legénységi állomány szakirányú szakmai felkészítését;
– a tantervfejlesztés, a központi programok és a tantervek kidolgozásában való részvétellel kapcsolatos 

feladatokat;
– a szerződéses és hivatásos állomány nyelvi felkészítését;
– a szerződéses és hivatásos állomány, valamint nemzetközi egyezmények alapján a külföldi résztvevők 

részére szervezett nemzetközi katonai képzési, kiképzési szakfeladatokat.
c) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:

– szakiskolai nevelés-oktatás;
– szakközépiskolai nevelés-oktatás;
– kollégiumi ellátás;
– felnőttoktatás.

 12. A költségvetési szerv alaptevékenységei az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderő kiképzése, felkészítése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek;
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttműködés;
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési 

évfolyamokon;
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás;
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési 

évfolyamokon; 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás;
854212 Szakirányú továbbképzés;
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés;
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás;



20086	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2013.	évi	56.	szám	

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás;
855935 Szakmai továbbképzések;
855936 Kötelező felkészítő képzések;
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás;
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység;
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása;
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése;
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés;
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés;
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása;
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások;
856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások.

 13. A költségvetési szerv vezetője, kinevezésének rendje:
a) a vezető megnevezése: parancsnok;
b) a költségvetési szerv vezetőjét – a Honvéd Vezérkar főnökének javaslata alapján – a honvédelmi miniszter 

nevezi ki és menti fel;
c) a tanulói jogviszonnyal összefüggő nevelési-oktatási intézményvezetői jogköröket a Hjt. 234. § (2) és 

(3) bekezdése szerinti vezető gyakorolja, figyelemmel az Nkt. 36. § (4) bekezdés e) pontjára.

 14. A költségvetési szervnél 
a) a Hjt. hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonák, valamint honvéd altiszt-jelöltek, illetve vezénylés 

alapján honvéd tisztjelöltek teljesítenek szolgálatot;
b) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak 

jogviszonyban;
c) a nemzetközi képzés külföldi résztvevőinek jogállását a vonatkozó nemzetközi egyezmények, illetve kétoldalú 

nemzetközi megállapodások szabályozzák.

 15. Évfolyamok száma:
Honvéd altiszti szakképesítés: 2
Honvéd zászlós szakképesítés: 1
15.1. Iskolarendszerű képzési formában:

15.1.1. Honvéd-altisztjelölti összlétszám legfeljebb 100 fő, ebből
15.1.1.1. Székhelyen 80 fő, 
15.1.1.2. Telephelyen 20 fő képezhető.

15.2. Felnőttképzési formában:
15.2.1. Résztvevők összlétszáma legfeljebb 400 fő, ebből

15.2.1.1. Székhelyen 370 fő, 
15.2.1.2. Telephelyen 30 fő képezhető.

A székhely és a telephely közötti létszámarányok eltérése a képzési igények szerint 25%-os lehet. Az általános katonai 
kiképzésekre vonatkozó létszámot a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke határozzák meg közjogi 
szervezetszabályozó eszközben és belső rendelkezésben.

 16. A költségvetési szerv által a Rendelet alapján végzett szakképzés:
OKJ azonosító 

szám
Szakképesítés megnevezése

Szakmacsoport 
megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma, 
képzés időtartama

1. 54 863 02
Emeltszintű szakképesítés:  

Honvéd altiszt  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)

22. Közszolgálat 13. és 14. évfolyam / 2 év

2. 55 863 01
Emeltszintű szakképesítés-ráépülés:  

Honvéd zászlós  
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)

22. Közszolgálat 15. évfolyam / 0,5 év
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OKJ azonosító 
szám

Szakképesítés megnevezése
Szakmacsoport 
megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma, 
képzés időtartama

3. 31 863 01
Alsó középfokú részszakképesítés:  
Alapfokú katonai vezetőhelyettes

22. Közszolgálat 500–760 óra

 17. Az Alapító Okirat 3. pontjában feltüntetett ingatlanok adatai:
Ingatlan típusa Cím Tulajdonos Helyrajzi szám Alapterület (m2)

Székhely
2000 Szentendre, 

Dózsa György út 12–14.
Magyar Állam Szentendre 24/1, 24/3, 24/4 255 670

Telephely
5008 Szolnok,  

Kilián út 1.
Magyar Állam 0785/1 9 337

Gyakorlóhely 2014 Csobánka Magyar Állam
063  
064

3 233 609

Gyakorlóhely
2000 Szentendre 

(Izbég)
Magyar Állam

0222, 0234, 0235, 0236, 0237, 
0238, 0239, 0240, 0241, 

0242, 0243, 0244/2, 0245/1, 
0246, 0261, 0262, 0266, 0228, 
0229, 0230/10, 0230/9, 0233, 

0111/16, 0111/25, 0216, 0218,  
0223, 0226, 0227/2, 0112/3, 

0111/20, 0591/2, 0220/1, 0221, 
0212/1, 0219/1, 0276/4, 0277

2 175 926

A 3. pont szerinti gyakorlóhelyeken felüli, a képzéshez szükséges MH gyakorlóterei használatának rendjét külön 
megállapodások tartalmazzák.
A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában és a költségvetési szerv 
használatában vannak.
A költségvetési szerv feladatainak ellátásához szükséges vagyon (ingó és ingatlan) alapvetően a székhelyen és a 
telephelyen kerül biztosításra.

 18. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.

 19. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, működésének sajátos szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési szerv vezetője az Alapító Okirat hatálybalépését követő 60 napon belül 
elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a 9. pontban meghatározott vezető részére.

 20. Jelen Alapító Okirat 2013. október 31-én lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a 2012. május 30-án aláírt, 
772-13/2012. számú, egységes szerkezetű Alapító Okirat.

Budapest, 2013. október 14.

Nyt. szám: 154–54/2013.

  A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró: 
  Dankó István s. k.,
  HM közigazgatási államtitkár
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A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár alapító okirata  
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII.  törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés 
a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, 
továbbá a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. 
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár alapító okiratát 
a következők szerint adom ki.

 1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 
2007. január 1. 
Megalakulásának időpontja jogfolytonosság alapján: 1945. január 16., történelmi előzmény alapján: 1741. október 30.

 2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár.
Rövidített megnevezése: MH BHD.
Angol nyelvű megnevezése: Hungarian Defence Forces „vitéz Szurmay Sándor” Budapest Garrison Brigade.
Névmódosulás: MH Támogató Dandár (2012. május 19-ig).

 3. A költségvetési szerv székhelye: 1118 Budapest XI., Budaörsi út 49–53.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
Telephelyei: Stefánia Palota és Honvéd Kulturális Központ: 1143 Budapest, Stefánia út 34–36.
 Hotel Hadik: 1145 Budapest, Ajtósi Dürer sor 29/A–B.
 Istenhegyi úti Vendégház: 1125 Budapest, Istenhegyi út 73–75.
 Kiképzési, Oktatási- és Regeneráló Központ: 3233 Mátraháza, Üdülőtelep 15.
 Kiképzési, Oktatási- és Regeneráló Központ: 3047 Buják, helyrajzi szám: 0164/17.
 Kiképzési, Oktatási- és Regeneráló Központ: 3434 Mályi, Madarász Viktor utca 33.

 4. A költségvetési szerv jogelődjei és azok székhelye:
− MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, 2142 Nagytarcsa, Széchenyi út 80.;
− MH Budapesti Helyőrségparancsnokság, 1118 Budapest XI., Budaörsi út 49–53.;
− MH 32. Budapest Őr- és Díszezred, 1118 Budapest XI., Budaörsi út 49–53.;
− MH Központi Zenekar, 1118 Budapest XI., Budaörsi út 49–53.;
– MH Támogató Ezred, 1101 Budapest X., Zách utca 4.
A költségvetési szerv 2013. március 1-jétől ellátja a beolvadással megszűnő Honvédelmi Minisztérium Protokoll 
Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság (1143 Budapest, Stefánia út 34–36.) protokoll, kulturális, egyes rekreációs, 
nemzetközi utazásszervezési és támogató tevékenységgel kapcsolatos feladatait.

 5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési, valamint egyes pénzügyi gazdálkodási feladatait az MH önállóan 
működő és gazdálkodó, egyes gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve 
végzi.

 6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842211 Honvédelem ágazati feladatai szakágazatba tartozik.

 7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkező dandár jogállású katonai szervezet. Állománya 
a honvédelmi tárca költségvetési létszámkeretéből az MH önálló állománytáblás szervezetek részére biztosított 
létszámkeretbe tartozik.

 8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
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 9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

 10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

 11. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, 
közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belső rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.

 12. A költségvetési szerv alaptevékenységei az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képesség fenntartása;
842204 Haderő kiképzése, felkészítése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek;
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

 13. A költségvetési szerv vezetője, kinevezésének rendje:
a) a vezető megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar főnökének javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és 

menti fel.

 14. A költségvetési szervnél 
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonák 

teljesítenek szolgálatot;
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak 

jogviszonyban;
c) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók állnak jogviszonyban.

 15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa 20% a módosított kiadási előirányzatok arányában.

 16. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.

 17. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, működésének sajátos szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési szerv vezetője az Alapító Okirat hatálybalépését követő 60 napon 
belül elkészít és jóváhagyásra felterjeszt a 9. pontban meghatározott vezető részére.

 18. Jelen Alapító Okirat 2013. október 31-én lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a 2013. június 14-én aláírt, 
154-24/2013. számú, egységes szerkezetű Alapító Okirat.

Budapest, 2013. október 14.

Nyt. szám: 154–56/2013.

  A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró: 
  Dankó István s. k.,
  HM közigazgatási államtitkár
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A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat alapító okirata  
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés 
a) pontjában és (4) bekezdésében, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 33. § (2) bekezdésében, 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a honvédelmi szervezetek 
működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – 
a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki.

 1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 
2007. január 1.

 2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat.
Rövidített megnevezése: MH GEOSZ
Angol nyelvű megnevezése: Hungarian Defence Forces Geoinformation Service.

 3. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest II., Szilágyi Erzsébet fasor 7–9.
Postacíme: 1525 Budapest, Pf. 37.

 4. A költségvetési szerv jogelődjei és azok székhelye:
− MH Térképész Szolgálat, Budapest II., Szilágyi Erzsébet fasor 7–9.;
− MH Meteorológiai Szolgálat, Budapest XIII., Lehel u. 33–35.;
− MH Szabályzatkiadó Intézet és Központi Nyomda, Budapest XIII., Lehel u. 33–35.

 5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
a) Egyes logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 

látja el.
b) Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési, valamint egyes pénzügyi gazdálkodási feladatait az MH 

önállóan működő és gazdálkodó, egyes gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt 
költségvetési szerve végzi.

 6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842211 Honvédelem ágazati feladatai szakágazatba tartozik.

 7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkező, ezred jogállású katonai szervezet. Állománya 
a honvédelmi tárca költségvetési létszámkeretéből az MH önálló állománytáblás szervezetek részére biztosított 
létszámkeretbe tartozik.

 8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

 9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

 10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

 11. A költségvetési szerv közfeladata:
a) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában, illetve a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti 
jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belső rendelkezésekben meghatározott 
feladatok ellátása.
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b) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben, valamint a kapcsolódó 
végrehajtási rendeletekben meghatározott hatósági és állami alapfeladatok végzése.

 12. A költségvetési szerv alaptevékenységei az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képesség fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek;
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

 13. A költségvetési szerv vezetője, kinevezésének rendje:
a) a vezető megnevezése: szolgálatfőnök;
b) a szolgálatfőnököt a Honvéd Vezérkar főnökének javaslatára a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

 14. A költségvetési szervnél 
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonák 

teljesítenek szolgálatot;
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak 

jogviszonyban.

 15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.

 16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, működésének sajátos szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési szerv vezetője az Alapító Okirat hatálybalépését követő 60 napon belül 
elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a 9. pontban meghatározott vezető részére.

 17. Jelen Alapító Okirat 2013. október 31-én lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a 2012. május 31-én aláírt, 
772-9/2012. számú, egységes szerkezetű Alapító Okirat.

Budapest, 2013. október 14.

Nyt. szám: 154–60/2013.

  A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró: 
  Dankó István s. k.,
  HM közigazgatási államtitkár
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A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság alapító okirata  
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII.  törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés 
a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, 
valamint a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. 
(XII.  30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság alapító 
okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következők szerint adom ki.

 1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 
1992. szeptember 1.
Megalakulásának időpontja jogfolytonosság alapján: 
1967. szeptember 1.

 2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság.
Rövidített megnevezése: MH HKNYP
Angol nyelvű megnevezése: Hungarian Defence Forces Augmentation and Central Registry Command.
Névmódosulása: MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ (2011. november 14-ig).

 3. A költségvetési szerv székhelye: 
1134 Budapest XIII., Dózsa György út 51.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

 4. A költségvetési szerv jogelődjei és azok székhelye:
− MH Információs és Katonai Igazgatási Központ, 1145 Budapest XIV., Gyarmat u. 42. (közvetlen jogelőd);
− MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, 5000 Szolnok, Táncsics Mihály út 5–7. (átalakulással vált 

jogelőddé 2011. november 14-én);
− MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, 8200 Veszprém, Jókai utca 31–33. (átalakulással vált 

jogelőddé 2011. november 14-én).

 5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
a) Egyes logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 

látja el.
b) Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési, valamint egyes pénzügyi gazdálkodási feladatait az MH 

önállóan működő és gazdálkodó, egyes gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt 
költségvetési szerve végzi.

 6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842211 Honvédelem ágazati feladatai szakágazatba tartozik.

 7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkező, ezred jogállású katonai szervezet. Állománya 
a honvédelmi tárca költségvetési létszámkeretéből az MH önálló állománytáblás szervezetek részére biztosított 
létszámkeretbe tartozik.

 8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

 9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

 10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
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 11. A költségvetési szerv 
a) közfeladatait a következő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg:

– a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény;

– a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar 
Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, 
valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény;

– a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai 
igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény;

– a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet;

– a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. 
(VIII. 12.) HM rendelet;

– a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított 
nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásának részletes eljárási szabályairól, 
valamint szolgálati célú tartózkodásához kapcsolódó igazolványáról és igazolásáról szóló 16/2011. (XII. 21.) 
HM rendelet;

– a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) 
HM rendelet;

– a bélyegzőellátásról és a bélyegzők használatáról szóló 38/2013. (VII. 12.) HM utasítás;
b) ellátja a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben feladat- és hatáskörébe utalt következő 

közhatalmi tevékenységeket:
– békében, valamint a különleges jogrend bevezetését követően a végrehajtandó hadkiegészítési és katonai 

igazgatási szakfeladatok tervezését, szervezését, végrehajtásának szakmai irányítását és ellenőrzését;
– a kegyeleti-, toborzó és érdekvédelmi tevékenység szervezését és végrehajtását, a megyei ügyfélszolgálatok 

működtetését;
– az MH személyi állományának személyi igazoló jeggyel és a hatáskörébe utalt egyéb igazolványokkal való 

ellátását;
– a szervezetek bélyegzővel való ellátását, a bélyegző központi nyilvántartásának vezetését, a bélyegzők 

felhasználásának ellenőrzését és selejtezését;
– a hadköteles nyilvántartással, a meghagyásba bevont szervekről szóló nyilvántartással, a hadkötelezettséggel 

és a gazdasági, anyagi szolgáltatásokkal, valamint a központi személyügyi és érdekvédelmi nyilvántartás 
kezelésével kapcsolatos feladatokat, jogszabály alapján az abból történő adatszolgáltatás teljesítésével 
kapcsolatos feladatokat;

– az MH önkéntes tartalékos rendszerének fejlesztésével kapcsolatos katonai igazgatási, hadkiegészítési 
feladatok tervezését, szervezését és végrehajtását, a katonai oktatási intézmények hallgatói állománnyal 
történő utánpótlásának szervezését, az MH katonai szervezetek szerződéses állománnyal történő 
feltöltésének tervezését, szervezését, koordinálását, végrehajtását;

– a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított 
nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartását és okmányellátását.

 12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képesség fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek;
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem).

 13. A költségvetési szerv vezetője, kinevezésének rendje:
a) a vezető megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar főnökének javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és 

menti fel.
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 14. A költségvetési szervnél 
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonák 

teljesítenek szolgálatot;
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak 

jogviszonyban.

 15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.

 16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, működésének sajátos szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési szerv vezetője az Alapító Okirat hatálybalépését követő 60 napon belül 
elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a 9. pontban meghatározott vezető részére.

 17. Jelen Alapító Okirat 2013. október 31-én lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a 2012. július 19-én aláírt, 
772–17/2012. számú, egységes szerkezetű Alapító Okirat.

Budapest, 2013. október 14.

Nyt. szám: 154–62/2013.

  A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró: 
  Dankó István s. k.,
  HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség Logisztikai Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII.  törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés 
a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, 
valamint a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. 
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Honvédség Logisztikai Központ alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) 
a következők szerint adom ki.

 1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma 
2013. június 24.

 2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Logisztikai Központ.
Rövidített megnevezése: MH LK
Angol nyelvű megnevezése: Hungarian Defense Forces Logistics Center.

 3. A költségvetési szerv székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 152.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

 4. A költségvetési szerv jogelődje és annak székhelye:
A költségvetési szerv jogelőd nélküli alakulással jött létre.

 5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő költségvetési szerv.
a) Egyes logisztikai és pénzügyi gazdasági feladatait az MH kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerve látja el.
b) Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési feladatait az MH önállóan működő és gazdálkodó, egyes 

gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.
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 6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842211 Honvédelem ágazati feladatai szakágazatba tartozik.

 7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkező, más magasabb szintű parancsnokság jogállású 
katonai szervezet. Állománya a honvédelmi tárca költségvetési létszámkeretéből az MH önálló állománytáblás 
szervezetek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

 8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

 9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.
A parancsnok közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik az MH Anyagellátó Raktárbázis.

 10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

 11. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, 
közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belső rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.

 12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842204 Haderő kiképzése, felkészítése;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek;
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén).

 13. A költségvetési szerv vezetője, kinevezésének rendje:
a) a vezető megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar főnökének javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és 

menti fel.

 14. A költségvetési szervnél 
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonák 

teljesítenek szolgálatot;
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak 

jogviszonyban.

 15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.

 16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, működésének sajátos szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési szerv vezetője az Alapító Okirat hatálybalépését követő 60 napon belül 
elkészít, és a 9. pontban meghatározott vezető útján jóváhagyásra felterjeszt a honvédelmi miniszter részére.
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 17. Jelen Alapító Okirat 2013. október 31-én lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a 2013. június 4-én aláírt, 
154-14/2013. számú, egységes szerkezetű Alapító Okirat.

Budapest, 2013. október 14.

Nyt. szám: 154–64/2013.

  A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró: 
  Dankó István s. k.,
  HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII.  törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés 
a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, 
a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) 
Korm.  rendeletben foglaltakra – a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) 
a következők szerint adom ki.

 1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 
2011. február 1.

 2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj.
Rövidített megnevezése: MH LZ
Angol megnevezése: Hungarian Defence Forces „Ludovika” Battalion.

 3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9–11.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

 4. A költségvetési szerv közvetlen jogelődje és annak székhelye:
A költségvetési szerv a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1101 Budapest X., Hungária krt. 9–11.) egyes szervezeti 
egységeinek kiválásával jött létre.

 5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési, valamint egyes pénzügyi gazdálkodási feladatait az MH önállóan 
működő és gazdálkodó, egyes gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve 
végzi.

 6. A költségvetési szerv alaptevékenysége a 842211 Honvédelem ágazati feladatai szakágazatba tartozik. 

 7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkező, önálló zászlóalj jogállású katonai szervezet. 
Állománya a honvédelmi tárca költségvetési létszámkeretéből az MH önálló állománytáblás szervezetek részére 
biztosított létszámkeretbe tartozik.

 8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.
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 9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

 10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

 11. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, 
közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belső rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.

 12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842152 Nemzetközi oktatási együttműködés;
842202 Védelmi képesség fenntartása;
842204 Haderő kiképzése, felkészítése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek;
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás.

 13. A költségvetési szerv vezetője, kinevezésének rendje: 
a) a vezető megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar főnökének javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti 

fel, felette az egyéb munkáltatói jogkört a Honvéd Vezérkar főnöke gyakorolja.

 14. A költségvetési szervnél 
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonák, 

valamint honvéd tisztjelöltek teljesítenek szolgálatot;
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak 

jogviszonyban.

 15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.

 16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, működésének sajátos szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési szerv vezetője az Alapító Okirat hatálybalépését követő 60 napon belül 
elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a 9. pontban meghatározott vezető részére.

 17. Jelen Alapító Okirat 2013. október 31-én lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a 2012. október 4-én aláírt, 
772-62/2012. számú, egységes szerkezetű Alapító Okirat.

Budapest, 2013. október 14.

Nyt. szám: 154–66/2013.

  A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró: 
  Dankó István s. k.,
  HM közigazgatási államtitkár
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A Magyar Honvédség Vezetési és Doktrinális Központ alapító okirata  
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII.  törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés 
a) pontjában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, 
a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) 
Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Honvédség Vezetési és Doktrinális Központ alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító 
Okirat) a következők szerint adom ki.

 1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 
2007. január 1.

 2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Vezetési és Doktrinális Központ.
Rövidített megnevezése: MH VDK
Angol nyelvű megnevezése: Hungarian Defence Forces Command and Doctrine Center.
Rövidített angol megnevezése: HDF CDC

 3. A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.
Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

 4. A költségvetési szerv közvetlen jogelődje és annak székhelye:
MH Művelet Irányító Központ, 1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.

 5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő költségvetési szerv. 
a) Egyes logisztikai és pénzügyi gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerve látja el.
b) Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési feladatait az MH önállóan működő és gazdálkodó, egyes 

gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

 6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842211 Honvédelem ágazati feladatai szakágazatba tartozik.

 7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állománytáblával rendelkező, más magasabb szintű parancsnokság jogállású 
katonai szervezet. Állománya a honvédelmi tárca költségvetési létszámkeretéből az MH önálló állománytáblás 
szervezetek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

 8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.

 9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

 10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

 11. A költségvetési szerv közfeladata:
a) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában, valamint (2) bekezdés 
a) pontjában, továbbá a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó 
eszközökben, valamint belső rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása;

b) az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződésből és az azt kiegészítő dokumentumokból, 
a Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedésekkel foglalkozó Tárgyalások 1999. évi Bécsi Dokumentumából, 
a Nyitott Égbolt Szerződésből, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet keretében, 
illetve azon kívül megkötött két- és többoldalú regionális fegyverzet-ellenőrzési megállapodásokból és 
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biztonságpolitikai dokumentumokból eredő adatszolgáltatási, ellenőrzési, megfigyelési, illetve kísérési 
feladatok tervezése, szervezése és végrehajtása.

 12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képesség fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek;
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem);
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben;
842204 Haderő kiképzése, felkészítése;
842194 Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzetellenőrzés.

 13. A költségvetési szerv vezetője, kinevezésének rendje:
a) a vezető megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar főnökének javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és 

menti fel.

 14. A költségvetési szervnél 
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonák 

teljesítenek szolgálatot;
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak 

jogviszonyban.

 15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.

 16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, működésének sajátos szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési szerv vezetője az Alapító Okirat hatálybalépését követő 60 napon belül 
elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a 9. pontban meghatározott vezető részére.

 17. Jelen Alapító Okirat 2013. október 31-én lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a 2012. október 4-én aláírt, 
772-68/2012. számú, egységes szerkezetű Alapító Okirat.

Budapest, 2013. október 14.

Nyt. szám: 154–68/2013.

  A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró: 
  Dankó István s. k.,
  HM közigazgatási államtitkár
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A Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az 
alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2. Székhelye: 3881 Abaújszántó, Kassai utca 22–24.

 3. Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: összetett iskola
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerve 
és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6. A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján 
az alábbi alapfeladatokat látja el:
Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, 
felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 
alapfeladatokat látja el.

 8.  Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.
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 10.  Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenysége:
Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakiskolai nevelés-oktatás, 
felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása. 
A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki 
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200  Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a  
 szakképzési évfolyamokon
853222  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231  Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853232  Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a  
 szakképzési évfolyamokon
853234  Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933  Foglalkoztatás elősegítő képzések
855937  M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856092  Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
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 12.  Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskolavállalkozási tevékenysége:
Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve 
hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.
Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított 
kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  Az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 270 fő
Nappali képzésben: 270 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 54 621 02 0010 54 02        Mezőgazdasági technikus 

Szakiskolai képzés:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 33 621 02 1000 00 00        Gazda
OKJ 31 622 10 0103 10 20        Gyümölcstermelő

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdasági szakmacsoport: 
OKJ 54 621 02        Mezőgazdasági technikus 
OKJ 54 621 01        Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Szakiskolai képzés:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 34 621 01        Gazda
OKJ 35 621 01        Állattartó szakmunkás
OKJ 35 621 02        Biogazdálkodó

Szakközépiskolai ágazati képzés:

XXXIII. Mezőgazdaság 

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.
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A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatainak ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet az Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

3881 Abaújszántó, Kassai út 22–24. 
Helyrajzi száma: 998/2
Hasznos alapterülete: bruttó 215766 nm

A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a Baross 
László Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az alábbiak 
szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 4700 Mátészalka, Baross László u. 12–14. 

 3.  A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerve és 
székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó



20104	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2013.	évi	56.	szám	

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján 
az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, a szakiskolai nevelés-oktatás, 
Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik szakképző iskolai, a szakiskolai nevelés-
oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, 
oktatása, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében  
nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
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 12.  A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve 
hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.
A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított 
kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 600 fő
Nappali képzésben: 600 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 315210100000000 Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító
OKJ 316210300000000 Állattenyésztő
OKJ 315211900000000 Mezőgazdasági gépkezelő
OKJ 315212000000000 Mezőgazdasági gépüzemeltető-gépkarbantartó
OKJ 316210100000000 Állatgondozó
OKJ 316230110000000 Erdészeti szakmunkás
OKJ 336210210000000 Gazda
OKJ 316220100000000 Kertész
OKJ 315210100103103 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
OKJ 336220101003104 Növényházi dísznövénytermesztő
OKJ 316220100103104 Zöldségtermesztő

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 546230100000000 Erdésztechnikus
OKJ 546250100000000 Vadgazdálkodási technikus
OKJ 545250200000000 Mező és erdőgazdasági gépésztechnikus
OKJ 546230100000000 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
OKJ 545210500000000 Mezőgazdasági gépésztechnikus

2013/2014. tanévtől:

Szakképesítések:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 5462301 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
OKJ 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 3462301 Erdészeti szakmunkás 
OKJ 3462101 Gazda
OKJ 3452108 Mezőgazdasági gépész
OKJ 3462202 Kertész
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Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás
XXXI.  Mezőgazdasági gépész
XXXIII Mezőgazdaság

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak 
az irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

4700 Mátészalka, Baross László utca 12–14.
Helyrajzi száma: 312
Hasznos alapterülete: bruttó 4929 nm

4700 Ópályi, Rajk László utca 
Helyrajzi száma: 807
Hasznos alapterülete: bruttó 9528 nm
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A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest Nádor utca 32.) 

 2.  Székhelye: 6640 Csongrád, Szentesi út 2/A

 3.  A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és 
működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6. A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a kollégiumi ellátás, szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 



20108	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2013.	évi	56.	szám	

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége:
A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a szakképző nevelés-
oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi ellátás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében oktatható 
az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200  Általános középfokú oktatás 

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124  Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853135  Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231  Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853232  Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a  
 szakképzési évfolyamokon
853234  Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
855100  Sport, szabadidős képzés
855200  Kulturális képzés
855300  Járművezető-oktatás
855921  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi  
 nevelése
855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
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855935  Szakmai továbbképzések
855936  Kötelező felkészítő képzések
855937  M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
855942  Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
855943  Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenységének felső határa az 
intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13. A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: 470 fő
Nappali képzésben: 470 fő
ebből kollégiumi (6640 Csongrád, Szentesi út 2/a.) férőhely: 148 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzés:

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 548500200000000 Természet és környezetvédelmi technikus 

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 546250100000000 Vadgazdálkodási technikus 

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 315212000103104  Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó 
OKJ 316230101002103 Motorfűrész-kezelő

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 5485001 Környezetvédelmi technikus 
OKJ 5585004 Települési-környezetvédelmi szaktechnikus
OKJ 5585005  Természetvédelmi szaktechnikus

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 5462301 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
OKJ 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus

Szakiskolai képzésben:
Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 3452108 Mezőgazdasági gépész
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OKJ 3552102 Mezőgazdasági gépjavító
OKJ 3481102 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
XXXI.  Mezőgazdasági gépész 
XXXII.  Erdészet és vadgazdálkodás 
XXIII.  Környezetvédelem-vízgazdálkodás 

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratához

Kimutatás 
Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium  

feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

6640 Csongrád, Szentesi út 2/A
Helyrajzi száma: bruttó 4211
Hasznos alapterülete: 7742 nm

6640 Csongrád, Tanya 111.
Helyrajzi száma: 0135/1
Hasznos alapterülete: bruttó 47597 nm

6640 Csongrád, Széchenyi u. 1. 
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A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a 
Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az 
alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium 
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2. Székhelye: 6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76.
2.1. Telephelye: 6785 Pusztamérges, Ifjúsági tér 1. (tangazdaság, kollégium)

 3.  A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető 
szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7. A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a 
alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium a kollégiumi ellátás, szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
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a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége:
A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a szakképző iskolai nevelés-
oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 
igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása, kollégiumi ellátás. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében 
nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon.
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai,  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon.
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás szakképzési évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás  
 szakképzési évfolyamokon
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
855300 Járművezető-oktatás
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi externátusi nevelése 
855935 Szakmai továbbképzések
855937 M.n.s. Egyéb felnőttoktatás
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
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910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

 12.  A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, 
feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó 
kötelezettségeinek teljesítését.
A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény 
módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: 640 fő
Székhelyen:
Iskola, nappali rendszerű képzés: 640 fő
Kollégium : 150 fő (6785 Pusztamérges, Ifjúsági tér 1. )

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzésben:

Informatika szakmacsoport:
OKJ 5448 0300000000 Informatikai rendszergazda
OKJ 5448 0400000000 Informatikus

Vendéglátás turisztika szakmacsoport:
OKJ 548120200000000 Protokoll és utazás-ügyintéző

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 316230110000000 Erdészeti szakmunkás
OKJ 332150200000000 Virágkötő, berendező, virágkereskedő

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 5462301 Erdészeti és Vadgazdálkodási technikus
OKJ 5481202 Lovastúra-vezető

Informatika szakmacsoport:
OKJ 5448104 Informatikai rendszergazda
OKJ 5448105  Műszaki informatikus
OKJ 5481203 Turisztikai szervező, értékesítő

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 3462301 Erdészeti szakmunkás
OKJ 3421504 Virágkötő és virágkereskedő
OKJ 3462102 Lovász 
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Szakközépiskolai ágazat:
XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás
XIII. Informatika
XXVIII. turisztika

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratához

Kimutatás 
Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium 

feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76.
Helyrajzi száma: 748, 751, 753
Hasznos alapterülete: bruttó 83000, 5575, 8302 nm

6785 Pusztamérges, Ifjúság tér 1.
Helyrajzi száma: 532
Hasznos alapterülete: bruttó 25000 nm

6785 Pusztamérges, 536 hrsz.
Helyrajzi száma: 536
Hasznos alapterülete: bruttó 32000 nm
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A Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős 
miniszterrel egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola
1.1 A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 6500 Baja, Szent Antal u. 96.

 3. A Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola 
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, 
fenntartó és működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6. A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola vezetőinek megbízási, valamint 
felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.
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 10.  A Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola alaptevékenysége:
A Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola alaptevékenységébe tartozik 
a szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében, nevelhető, oktatható az a különleges 
bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő, szakképző tevékenység, a szakiskolai képzés, a szakközépiskolai 
képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy évfolyamon, felkészítés 
érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231  Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853232  Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a  
 szakképzési évfolyamokon
853124  Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853135  Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933  Foglalkoztatást elősegítő képzések
855934  Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
855935  Szakmai továbbképzések
855936  Kötelező felkészítő képzések
855937  Máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás
855100 Sport, szabadidős képzés
855300  Járművezető-oktatás
931202  Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
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931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
562913  Iskolai intézményi étkeztetés
855917  Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola vállalkozási tevékenysége:
A Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét 
és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola vállalkozási tevékenységének felső 
határa az intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskolába felvehető maximális tanulólétszám: 
600 fő
Nappali képzésben: 600 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzésben:

Oktatás szakmacsoport:
OKJ 52 813 01 0010 52 02  Sportedző (sportág megjelölésével)
OKJ 52 813 02 0000 00 00  Sportszervező menedzser

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 54 525 02   Mező-és erdőgazdasági gépész technikus
OKJ 54 525 02 0010 54 01  Erdőgazdasági gépésztechnikus 
OKJ 54 525 02 0010 54 02  Mezőgazdasági gépésztechnikus 

Informatika szakmacsoport:
OKJ 54 481 01 1000 00 00  CAD-CAM informatikus 
OKJ 54 481 01 0100 31 01  Számítógépes műszaki rajzoló 

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 52 621 01 1000 00 00  Agrár környezetgazda 
OKJ 52 621 01 0100 31 01  Bioállat-tartó és tenyésztő 
OKJ 52 621 01 0100 31 02  Biomasszaelőállító  
OKJ 52 621 01 0100 31 03  Bionövény-termesztő 
OKJ 52 621 01 0100 33 01  Ökogazda  
OKJ 54 621 01 0000 00 00  Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
OKJ 55 621 01   Agrármenedzser asszisztens 
OKJ 55 621 01 0010 55 01  Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens 
OKJ 55 621 01 0010 55 02  Bortechnológus  
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OKJ 55 621 01 0010 55 03  Élelmiszeripari menedzser 
OKJ 55 621 01 0010 55 04  Ménesgazda  
OKJ 55 621 01 0010 55 05  Mezőgazdasági menedzserasszisztens 
OKJ 55 621 01 0010 55 06  Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens 
OKJ 55 621 01 0010 55 07  Szőlész, borász szaktechnikus 
OKJ 54 621 02   Agrár technikus  
OKJ 54 621 02 0100 31 01  Mezőgazdasági vállalkozó 
OKJ 54 621 02 0010 54 01  Agrárrendész  
OKJ 54 621 02 0010 54 02  Mezőgazdasági technikus 
OKJ 54 621 02 0010 54 03  Vidékfejlesztési technikus 
OKJ 55 621 02   Agrártechnológus  
OKJ 55 621 02 0010 55 01  Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus
OKJ 55 621 02 0010 55 02  Gyógynövény- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó 
OKJ 55 621 02 0010 55 03  Hulladékgazdálkodási technológus 
OKJ 55 621 02 0010 55 04  Mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens 
OKJ 55 621 02 0010 55 05  Növénytermesztő és növényvédő technológus 
OKJ 55 621 02 0010 55 06  Ökológiai gazdálkodó 
OKJ 55 621 02 0010 55 07  Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus 
OKJ 55 621 02 0010 55 08  Vadgazdálkodási technológus 
OKJ 54 621 04   Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus
OKJ 54 621 04 0100 31 01  Növénytermesztő  
OKJ 54 621 04 0100 31 02  Növényvédő és méregraktár-kezelő 
OKJ 54 621 04 0100 31 03  Vetőmagtermesztő  
OKJ 54 621 04 0010 54 01  Kertész és növényvédelmi technikus 
OKJ 54 621 04 0010 54 02  Növénytermesztő és növényvédelmi technikus 
OKJ 54 622 01 0000 00 00  Parképítő és -fenntartó technikus 
OKJ 54 622 01 0100 31 01  Golfpálya-fenntartó  
OKJ 54 622 01 0100 33 01  Kertépítő  
OKJ 54 622 01 0100 31 02  Kertfenntartó  
OKJ 54 622 01 0100 21 01  Parkgondozó  
OKJ 54 622 01 0100 31 03  Temetőkertész  
OKJ 52 812 02 0000 00 00  Lovastúra-vezető  

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 54 850 01   Környezetvédelmi technikus 
OKJ 54 850 01 0010 54 01  Energetikai környezetvédő 
OKJ 54 850 01 0010 54 02  Hulladékgazdálkodó 
OKJ 54 850 01 0010 54 03  Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője 
OKJ 54 850 01 0010 54 04  Környezetvédelmi méréstechnikus 
OKJ 54 850 01 0010 54 05  Nukleáris energetikus 
OKJ 54 850 01 0010 54 06  Vízgazdálkodó  
OKJ 54 851 01 0000 00 00  Települési környezetvédelmi technikus 
OKJ 54 851 01 0100 52 01  Települési környezetvédelmi ügyintéző 
OKJ 54 851 01 0100 51 01  Településüzemeltető és -fenntartó 
OKJ 54 850 02 0000 00 00  Természet- és környezetvédelmi technikus 
OKJ 54 850 02 0100 33 01  Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző 
OKJ 54 850 02 0100 33 02  Természetvédelmi ügyintéző 

Közszolgálat szakmacsoport:
OKJ 54 861 01 0000 00 00  Biztonságszervező I.  
OKJ 54 861 01 0100 33 01  Biztonságszervező II.  
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Szakiskolai képzésben:

Művészeti, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport:
OKJ 31 215 02    Népi kézműves  
OKJ 31 215 02 0100 21 01  Kosárfonó  
OKJ 31 215 02 0010 31 01  Csipkekészítő  
OKJ 31 215 02 0010 31 02  Fajátékkészítő  
OKJ 31 215 02 0010 31 03  Faműves  
OKJ 31 215 02 0010 31 04  Fazekas  
OKJ 31 215 02 0010 31 05  Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő 
OKJ 31 215 02 0010 31 06  Kézi és gépi hímző 
OKJ 31 215 02 0010 31 07  Kosárfonó és fonottbútor-készítő 
OKJ 31 215 02 0010 31 08  Szőnyegszövő  
OKJ 31 215 02 0010 31 09  Takács  

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 31 521 10 1000 00 00  Géplakatos  
OKJ 31 521 10 0100 31 01  Gépbeállító  
OKJ 31 521 11 0000 00 00  Hegesztő  
OKJ 31 521 11 0100 31 01  Bevont elektródás hegesztő 
OKJ 31 521 11 0100 31 02  Egyéb eljárás szerinti hegesztő 
OKJ 31 521 11 0100 31 03  Bogyóelektródás hegesztő 
OKJ 31 521 11 0100 31 04  Gázhegesztő  
OKJ 31 521 11 0100 31 05  Hegesztő-vágó gép kezelője 
OKJ 31 521 11 0100 31 06  Volframelektródás hegesztő 
OKJ 31 582 06   Építő- és anyagmozgató gép kezelő elágazása 
OKJ 31 582 06 0010 31 01  Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) 
OKJ 31 582 06 0010 31 02  Energiaátalakító-berendezés kezelője 
OKJ 31 582 06 0010 31 03  Építési anyag-előkészítő gép kezelője 
OKJ 31 582 06 0010 31 04  Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő 
OKJ 31 582 06 0010 31 05  Targoncavezető   
OKJ 31 582 06 0010 31 06  Útépítő-, és karbantartógép kezelő 
OKJ 31 582 06 0010 31 07  Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő

Kereskedelem szakmacsoport:
OKJ 31 341 04 0000 00 00  Vegyes iparcikk-kereskedő 
OKJ 31 341 04 0100 31 01  Agrokémiai és növényvédelmi kereskedő 
OKJ 31 341 04 0100 31 02  Gyógynövénykereskedő 
OKJ 31 341 04 0100 31 03  Piaci, vásári kereskedő 
OKJ 31 341 04 0100 31 04  Sportszer- és játékkereskedő 
OKJ 31 341 01 0000 00 00  Bolti eladó  
OKJ 31 341 01 0010 31 03  Műszakicikk eladó  
OKJ 31 341 01 0010 31 06  Zöldség-gyümölcs eladó 
OKJ 33 215 02 0000 00 00  Virágkötő-berendező, virágkereskedő 
OKJ 33 215 02 0100 31 01  Virágbolti eladó  
OKJ 33 215 02 0100 33 01  Virágdekoratőr  
OKJ 33 215 02 0100 33 02  Virágkereskedő  
OKJ 33 215 02 0100 31 02  Virágkötő  

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 31 521 01   Agrár gazdasági gépszerelő, gépjavító 
OKJ 31 521 01 0010 31 01  Erdészeti gépszerelő, gépjavító 
OKJ 31 521 01 0010 31 02  Kertészeti gépszerelő, gépjavító 
OKJ 31 521 01 0010 31 03  Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító 
OKJ 31 521 01 0001 33 01  Dieseladagoló-javító 
OKJ 31 521 01 0001 33 02  Erő- és munkagépjavító 
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OKJ 31 521 01 0001 33 03  Hidraulika-javító  
OKJ 31 521 01 0001 33 04  Járműelektromos szerelő 
OKJ 33 622 01 1000 00 00  Dísznövénykertész  
OKJ 33 622 01 0100 21 01  Faiskolai munkás  
OKJ 33 622 01 0100 31 01  Faiskolai termesztő  
OKJ 33 622 01 0100 31 02  Mikroszaporító  
OKJ 33 622 01 0100 31 03  Növényházi dísznövénytermesztő 
OKJ 33 622 01 0100 31 04  Szabadföldi dísznövénytermesztő 
OKJ 33 622 01 0100 21 02  Szövettenyésztő  
OKJ 31 623 01 1000 00 00  Erdészeti szakmunkás 
OKJ 31 623 01 0100 21 01  Erdei melléktermékgyűjtő és -hasznosító 
OKJ 31 623 01 0100 31 01  Erdészeti növényvédő 
OKJ 31 623 01 0100 21 02  Erdőművelő  
OKJ 31 623 01 0100 31 02  Erdőőr  
OKJ 31 623 01 0100 31 03  Fakitermelő  
OKJ 31 623 01 0100 21 03  Motorfűrész-kezelő  
OKJ 31 623 01 0001 33 01  Lakott-területi fakitermelő 
OKJ 33 621 02 1000 00 00  Gazda  
OKJ 33 621 02 0100 31 01  Aranykalászos gazda  
OKJ 33 621 02 0100 21 01  Ezüstkalászos gazda 
OKJ 33 621 02 0100 21 02  Mezőgazdasági munkás 
OKJ 31 622 01   Kertész  
OKJ 31 622 01 0100 21 01  Fűszernövény-termesztő 
OKJ 31 622 01 0100 21 02  Gombatermesztő  
OKJ 31 622 01 0100 21 03  Gyógynövénytermesztő 
OKJ 31 622 01 0100 21 04  Kerti munkás  
OKJ 31 622 01 0010 31 01  Dohánykertész  
OKJ 31 622 01 0010 31 02  Gyümölcstermesztő  
OKJ 31 622 01 0010 31 03  Szőlőtermesztő  
OKJ 31 622 01 0010 31 04  Zöldségtermesztő  
OKJ 31 621 04 0000 00 00  Lótartó és -tenyésztő 
OKJ 31 621 04 0100 31 01  Lóápoló és gondozó  
OKJ 31 621 04 0001 31 01  Belovagló  
OKJ 31 621 05 0000 00 00  Méhész  
OKJ 31 621 05 0100 21 01  Méhészeti munkás  
OKJ 31 521 19   Mezőgazdasági gépkezelő 
OKJ 31 521 19 0010 31 01  Fejő- és tejkezelőgép kezelője 
OKJ 31 521 19 0010 31 02  Keltetőgép kezelő  
OKJ 31 521 19 0010 31 03  Kertészeti gép kezelő 
OKJ 31 521 19 0010 31 04  Majorgép-kezelő  
OKJ 31 521 19 0010 31 05  Meliorációs, kert- és parképítő gépkezelő 
OKJ 31 521 19 0010 31 06  Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő 
OKJ 31 521 19 0010 31 07  Mezőgazdasági rakodógép kezelő 
OKJ 31 521 19 0010 31 08  Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő 
OKJ 31 521 19 0010 31 09  Növényvédelmi gépkezelő 
OKJ 31 521 19 0010 31 10  Önjáró betakarítógép kezelője 
OKJ 31 521 20   Mg. gépüzemeltető gépkarbantartó 
OKJ 31 521 20 0010 31 01  Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó 
OKJ 31 521 20 0010 31 02  Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó 
OKJ 31 521 20 0010 31 03  Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó 
OKJ 31 521 20 0010 31 04  Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
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Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport:
OKJ 31 812 01 0000 00 00  Panziós, falusi vendéglátó 
OKJ 31 812 01 0100 31 01  Mezőgazdasági gazdaasszony 
OKJ 31 812 01 0100 21 01  Szállodai szobaasszony 

Közszolgálat szakmacsoport:
OKJ 31 861 01 1000 00 00  Biztonsági őr  
OKJ 31 861 01 0100 31 01  Testőr  
OKJ 31 861 01 0100 31 02  Vagyonőr  
OKJ 31 861 01 0001 31 01  Bankőr  
OKJ 31 861 01 0001 31 02  Fegyveres biztonsági őr 
OKJ 31 861 01 0001 31 04  Kutyavezető biztonsági őr 
OKJ 31 861 01 0001 31 03  Kutyás őr  
OKJ 31 861 01 0001 31 05  Pénzszállító  
OKJ 31 861 01 0001 31 06  Rendezvénybiztosító 

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 33 621 01 0000 00 00  Borász  
OKJ 33 621 01 0100 21 01  Pincemunkás  
OKJ 33 621 01 0001 33 01  Sommelier (borpincér) 
OKJ 33 621 01 0001 51 01  Vincellér  
OKJ 33 541 02 0000 00 00  Erjedés- és üdítőitalipari termékgyártó 
OKJ 33 541 02 0100 21 01  Ecetgyártó  
OKJ 33 541 02 0100 31 01  Élesztőgyártó  
OKJ 33 541 02 0100 31 02  Gyümölcspálinka-gyártó 
OKJ 33 541 02 0100 31 03  Keményítőgyártó  
OKJ 33 541 02 0100 31 04  Sörgyártó  
OKJ 33 541 02 0100 33 01  Szesz- és szeszesitalgyártó 
OKJ 33 541 02 0100 31 05  Szikvízgyártó  
OKJ 33 541 02 0100 31 06  Üdítőital- és ásványvízgyártó 
OKJ 31 541 01 1000 00 00  Húsipari termékgyártó 
OKJ 31 541 01 0100 21 01  Baromfifeldolgozó  
OKJ 31 541 01 0100 21 02  Bélfeldolgozó  
OKJ 31 541 01 0100 31 01  Bolti hentes  
OKJ 31 541 01 0100 21 03  Csontozó munkás  
OKJ 31 541 01 0100 21 04  Halfeldolgozó  
OKJ 31 541 01 0100 31 02  Szárazáru készítő  
OKJ 31 541 01 0100 21 05  Vágóhídi munkás  
OKJ 33 541 03 0000 00 00  Molnár  
OKJ 33 541 03 0100 31 01  Keveréktakarmány-gyártó 
OKJ 33 541 06 0000 00 00  Tartósítóipari termékgyártó 
OKJ 33 541 06 0100 21 01  Gyümölcsfeldolgozó 
OKJ 33 541 06 0100 21 02  Hűtőipari munkás  
OKJ 33 541 06 0100 31 01  Konzervgyártó  
OKJ 33 541 06 0100 31 02  Növényolajgyártó  
OKJ 33 541 06 0100 21 03  Olajütő  
OKJ 33 541 06 0100 21 04  Savanyító  
OKJ 33 541 06 0100 21 05  Zöldségfeldolgozó 
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2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 55 621 01        Agrár áruforgalmazó szaktechnikus        
OKJ 54 623 01        Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
OKJ 54 521 02        Erdészeti gépésztechnikus
OKJ 55 622 01        Kertészeti szaktechnikus        
OKJ 54 521 05        Mezőgazdasági gépésztechnikus        
OKJ 54 621 02        Mezőgazdasági technikus
OKJ 55 581 04        Vidékfejlesztési szaktechnikus

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 54 341 01        Kereskedő

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 55 541 01        Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus        
OKJ 55 541 02        Cukor- és édesipari szaktechnikus        
OKJ 55 541 03        Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus
OKJ 55 541 04        Hús- és baromfiipari szaktechnikus        
OKJ 55 541 05        Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus        
OKJ 55 541 06        Sütő- és cukrászipari szaktechnikus        
OKJ 55 541 07        Tartósítóipari szaktechnikus        
OKJ 55 541 08        Tejipari szaktechnikus        

Oktatás szakmacsoport:
OKJ 54 813 01        Fitness-wellness instruktor
OKJ 54 813 02        Sportedző (a sportág megjelölésével)
OKJ 52 813 01        Sportszervező, -menedzser
OKJ 55 813 01        Személyi edző        
OKJ 55 813 02        Tánc instruktor        
OKJ 51 813 01        Aqua tréner        
OKJ 51 813 02        Csoportos fitness instruktor
OKJ 51 813 03        Fitness instruktor
OKJ 51 813 04        Fitness-wellness asszisztens

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 55 850 01        Hulladékgazdálkodó szaktechnikus        
OKJ 54 850 01        Környezetvédelmi technikus        
OKJ 55 850 04        Települési környezetvédelmi szaktechnikus
OKJ 55 850 05        Természetvédelmi szaktechnikus

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 54 812 02        Lovastúra-vezető

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 35 621 02        Biogazdálkodó        
OKJ 34 622 01        Dísznövénykertész        
OKJ 34 623 01        Erdészeti szakmunkás        
OKJ 34 621 01        Gazda         
OKJ 35 622 01        Gyógy- és fűszernövénytermesztő        
OKJ 34 624 01        Halász, haltenyésztő        
OKJ 34 622 02        Kertész         
OKJ 33 623 01        Lakott-területi fakitermelő        
OKJ 34 621 02        Lovász        
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OKJ 34 811 02        Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó        
OKJ 34 521 08        Mezőgazdasági gépész        
OKJ 35 521 02        Mezőgazdasági gépjavító
OKJ 32 621 02        Méhész         
OKJ 35 521 03        Patkolókovács        
OKJ 31 621 02        Aranykalászos gazda        
OKJ 31 811 01        Falusi vendéglátó        
OKJ 21 623 01        Erdőművelő        
OKJ 31 622 01        Kertépítő és -fenntartó        
OKJ 21 622 01        Kerti munkás        
OKJ 21 621 02        Mezőgazdasági munkás
OKJ 21 623 02        Motorfűrész-kezelő
OKJ 21 622 02        Parkgondozó        
OKJ 31 215 01        Virágbolti eladó        
OKJ 31 215 02        Virágkötő

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 31 341 03        Műszakicikk-eladó        
OKJ 31 341 01        Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó
OKJ 32 341 01        Töltőállomás-kezelő        
OKJ 34 341 01        Eladó
OKJ 35 341 01        Boltvezető

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 34 541 02        Élelmiszeripari szakmunkás        
OKJ 34 541 03        Húsipari termékgyártó
OKJ 32 541 01        Molnár         
OKJ 35 811 01        Sommelier        
OKJ 34 541 06        Szőlész-borász        
OKJ 31 541 01        Bolti hentes        
OKJ 31 541 02        Borász        
OKJ 21 541 01        Csontozó munkás        
OKJ 31 541 04        Gyümölcspálinka-gyártó        
OKJ 31 541 05        Húskészítmény gyártó        
OKJ 21 541 03        Vágóhídi munkás
OKJ 31 541 11        Vincellér        
OKJ 31 541 12        Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó        

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 32 582 02        Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)

Oktatás szakmacsoport:
OKJ 31 813 01        Sportoktató (a sportág megjelölésével)

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 32 851 01        Hulladékfelvásárló és -telepkezelő        
OKJ 21 851 01        Hulladékgyűjtő és -szállító        
OKJ 21 851 02        Hulladékválogató és -feldolgozó        

Közlekedés szakmacsoport:
OKJ 34 525 07        Motorkerékpár-szerelő        
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Közszolgálat szakmacsoport:
OKJ 32 861 01        Személy- és vagyonőr        
OKJ 33 861 02        Testőr        
OKJ 31 863 01        Alapfokú katonai vezetőhelyettes        

Faipar szakmacsoport:
OKJ 31 543 01        Famegmunkáló        

Ügyvitel szakmacsoport:
OKJ 31 346 02        Számítógépes adatrögzítő        

Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
XXXI.  Mezőgazdasági gépész 
XXXII.  Erdészet és vadgazdálkodás 
XXXIII.  Mezőgazdaság 
XXXIV.  Kertészet és parképítés 
XXXVI.  Élelmiszeripar 
XXXVII.  Sport 
XXXVIII.  Rendészet 

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola  
alapító okiratához

Kimutatás 
Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola 

feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

6500 Baja, Szent Antal utca 96.
Helyrajzi száma: 74389/8
Hasznos alapterülete: bruttó 54308 nm
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6500 Baja, Szegedi utca 0289 hrsz.
Helyrajzi száma: 0289
Hasznos alapterülete: bruttó 524575 nm

6454 Bácsborsód, 058/4 hrsz.
Helyrajzi száma: 058/4
Hasznos alapterülete: bruttó 70002 nm

A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős 
miniszterrel egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2. Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.

 3. Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, 
fenntartó és működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6. A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium a kollégiumi ellátás, a 
szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, Köznevelési Hídprogramok keretében 
folyó nevelés-oktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-
oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.
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 9.  A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint 
felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége:
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a 
szakközépiskolai nevelés-oktatás, a szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó 
nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében, nevelhető, oktatható az a különleges 
bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
559011  Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124  Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a  
 szakképzési évfolyamokon
853234  Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
854211  Felsőfokú szakképzés
854213  Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
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855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
855935 Szakmai továbbképzések 
855937  M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856013  Fejlesztő felkészítés
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét 
és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenységének felső 
határa az intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális 
tanulólétszám: 555 fő
Nappali képzésben: 555 fő
ebből 1. kollégiumi férőhely: 120 fő (5500 Gyomaendrőd, Fő út 222.)
ebből 2. kollégiumi férőhely: 55 fő (5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.)

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendszerben:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 546210400105402 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus 
OKJ 556210100105501  Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens 

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 336210210000000  Gazda   
OKJ 316210400000000  Lótartó és -tenyésztő  

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 318120100000000  Panziós, falusi vendéglátó 
OKJ 338110210000000 Pincér  
OKJ 338110310000000  Szakács  

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 335410400000000 Pék   
OKJ 335410510000000  Pék-cukrász  
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2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 621 02 Mezőgazdasági technikus
OKJ 54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
OKJ 54 812 02 Lovastúra-vezető

Szakiskolai képzésben:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 34 541 04 Pék
OKJ 34 541 03 Húsipari termékgyártó

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
OKJ 34 624 01 Halász, haltenyésztő
OKJ 34 621 02 Lovász
OKJ 34 621 01 Gazda

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 34 811 03 Pincér
OKJ 34 811 01 Cukrász
OKJ 54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős
OKJ 34 811 05 Vendéglátó-eladó
OKJ 34 811 04 Szakács
OKJ 54 812 01 Idegenvezető 

Szakközépiskolai ágazat:
XXVI. Kereskedelem
XXIII. Környezetvédelem-vízgazdálkodás
XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás
XXXIII. Mezőgazdaság

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak 
az irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium  
alapító okiratához

Kimutatás 
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 

feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40. 
Helyrajzi száma: 1602
Hasznos alapterülete: bruttó 8121 nm

5500 Gyomaendrőd, Fő út 222. 
Helyrajzi száma: 1599
Hasznos alapterülete: bruttó 1444 nm

5500 Gyomaendrőd, Dévaványai út 
Helyrajzi száma: 0977/4 
Hasznos alapterülete: bruttó 32100 nm

5500 Gyomaendrőd, Körösladányi út 
Helyrajzi száma: 14702/1; 14703
Hasznos alapterülete: bruttó 49832 nm

A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az 
alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 9300 Csorna, Kórház u. 28.

 3.  A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: összetett iskola
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerve 
és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos
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 7.  A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján 
az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, 
felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 
alapfeladatokat látja el.

 8.  A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakképző iskolai, szakiskolai 
nevelés-oktatás, felnőttoktatás. 
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai képzés, a szakközépiskolai 
képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy évfolyamon, felkészítés 
érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913  Iskolai intézményi étkeztetés
562917  Munkahelyi étkeztetés
853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások
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 12.  A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve 
hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.
A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított 
kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 435 fő
Nappali képzésben: 435 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendszerben:

Szakközépiskolai képzésben:

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 54 525 02 0010 54 02        Mezőgazdasági gépésztechnikus

Informatika szakmacsoport:
OKJ 54 481 04 0010 54 01        Gazdasági informatikus

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 52 342 01 0000 00 00        Marketing és reklámügyintéző

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 54 621 02 0010 54 02        Mezőgazdasági technikus

Szakiskolai képzésben:

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 31 521 01 0010 31 03        Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 33 622 01 1000 00 00        Dísznövénykertész 
OKJ 31 621 04 0000 00 00        Lótartó- és tenyésztő

2013/14-es tanévtől

Szakközépiskolai képzésben:

Informatika szakmacsoport:
OKJ 54 481 02 Gazdasági informatikus

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 54 521 05        Mezőgazdasági gépésztechnikus
OKJ 54 621 02        Mezőgazdasági technikus
OKJ 55 621 02        Növényvédelmi szaktechnikus
OKJ 55 581 02        Vidékfejlesztési szaktechnikus

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 34 521 08        Mezőgazdasági gépész
OKJ 35 521 02        Mezőgazdasági gépjavító
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Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
XIII.  Informatika 
XXXI.  Mezőgazdasági gépész 
XXXIII.  Mezőgazdaság 
XXXIV.  Kertészet és parképítés 

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola  

feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

9300 Csorna, Bartók Béla utca 68. 
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A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 2760 Nagykáta, Dózsa György u. 26/a. 

 3.  A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: összetett iskola
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(gimnázium, szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és 
működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai 
nevelés-oktatás, gimnáziumi nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.
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 11.  A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a gimnáziumi 
nevelés-oktatás, szakképző iskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő gimnáziumi, szakképző tevékenység, a szakiskolai képzés, a 
szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200  Szakmai középfokú oktatás 

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853211 Szakképzés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853221 Szakképzés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az 
intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 660 fő
Nappali képzésben: 660 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

2013/2014. tanévtől:

Középiskolai képzések:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 5458102 Parképítő és fenntartó technikus 
OKJ 5458102 Parképítő és fenntartó technikus

Informatikai szakmacsoport:
OKJ 5448104 Informatikai rendszergazda
OKJ 5448104 Informatikai rendszergazda

Szakközépiskolai ágazati képzés:
XIII.  Informatika
XXXIV.  Kertészet és parképítés
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 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola  
alapító okiratához

Kimutatás 
Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 26/A
Helyrajzi száma: 2209
Hasznos alapterülete: nettó 14086 nm

A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola 
1.1 A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051, Budapest Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1.

 3.  A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: összetett iskola
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3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 
(szakközépiskola, szakiskola) amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és 
működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai 
nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
nevelése-oktatása, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás alapfeladatokat látja el.

 8.  A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési 
rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakképző iskolai 
nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás. 
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, a szakképző 
tevékenység, a szakiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
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853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam )
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

 12.  A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az 
intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 500 fő
Nappali képzésben: 500 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben

Szakiskolai képzés:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 316220100000000 Dísznövénykertész
OKJ 316230110000000 Erdészeti szakmunkás
OKJ 315210400000000 Erdőgazdasági gépkezelő
OKJ 336210210000000 Gazda
OKJ 316220100103102 Gyümölcstermesztő
OKJ 316220100103103 Szőlőtermesztő
OKJ 332150200000000 Virágkötő, berendező, virágkereskedő
OKJ 316220100103104 Zöldségtermesztő

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 315211900000000 Mezőgazdasági gépkezelő
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2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 5562201 Kertészeti szaktechnikus
OKJ 5462102 Mezőgazdasági technikus
OKJ 5562102 Növényvédelmi szaktechnikus

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 5454102 Élelmiszeripari technikus
OKJ 5554106 Sütő és cukrászipari szaktechnikus
OKJ 5554108 Tejipari szaktechnikus

Szakiskolai képzés:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 34622001 Dísznövénykertész
OKJ 3462301 Erdészeti szakmunkás
OKJ 3462101 Gazda
OKJ 3462202 Kertész
OKJ 3421504 Virágkötő és virágkereskedő

Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXXI.  Mezőgazdasági gépész
XXXIII.  Mezőgazdaság
XXXIV.  Kertészet és parképítés
XXXVI.  Élelmiszeripar
XXXV.  Földmérés

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző feladatellátását szolgáló  

állami ingatlanokról

3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1.
Helyrajzi száma: 35145
Hasznos alapterülete: bruttó 31819 nm

3527 Miskolc, Csorba telep 
Helyrajzi száma: A0792
Hasznos alapterülete: 384803 nm

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
1.1 A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 2481 Velence, Ország út 19. 

 3.  A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és 
működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai 
nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
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az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége:
A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a szakiskolai nevelés-
oktatás, szakképző iskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a kollégiumi ellátás, a többi tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében 
oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetés
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a  
 szakképzési évfolyamokon



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2013.	évi	56.	szám	 20141

855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi  
 nevelése
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
869042  Ifjúsági-egészségügyi gondozás
931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenységének felső határa az 
intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: 350 fő
Nappali képzésben: 350 fő
ebből kollégiumi (2481 Velence, Ország út 19.) férőhely: 140 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 33 621 02 0000 00 00        Gazda
OKJ 33 622 01 0000 00 00         Dísznövénykertész  

Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport:
OKJ 31 812 01 0000 00 00        Panziós, falusi vendéglátó

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 31 341 01 0010 31 02        Bolti eladó

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 540621 02        Mezőgazdasági technikus

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 54 811 01        Vendéglátásszervező-vendéglős

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 34 621 01        Gazda
OKJ 34 622 01        Dísznövénykertész
OKJ 34 811 02        Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
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Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 34 341 01        Eladó

Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
XXVII.  Vendéglátóipar 
XXXIII. Mezőgazdaság 

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
alapító okiratához

Kimutatás 
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátását szolgáló  

állami ingatlanokról

2481 Velence, Ország út 19.
Helyrajzi száma: 701, 700/1
Hasznos alapterülete: bruttó 72921 nm

2481 Velence, Nadapi út 1.
Helyrajzi száma: 1
Hasznos alapterülete: bruttó 29839 nm
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A Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a 
Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – 
az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 2119 Pécel, Maglódi út 57.

 3.  Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető 
szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a kollégiumi ellátás, a szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.



20144	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2013.	évi	56.	szám	

 11.  A Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége:
A Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a szakképző iskolai nevelés-
oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi ellátás. 
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai képzés, a szakközépiskolai 
képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy évfolyamon, felkészítés 
érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562917  Munkahelyi étkeztetés
853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853124  Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon 
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
855921  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény 
módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: 550 fő
Nappali képzésben: 550 fő
ebből kollégiumi férőhely: 70 fő (2119 Pécel, Maglódi út 57.)

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 52 621 01 1000 00 00         Agrárkörnyezet-gazda

Szakiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 31 621 04 0000 00 00         Lótartó- és tenyésztő
OKJ 31 621 03 0000 31 01         Állattenyésztő (baromfi és kisállat)
OKJ 31 621 03 0000 31 03         Állattenyésztő (sertés)
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2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 54 621 01         Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
OKJ 54 621 02         Mezőgazdasági technikus
OKJ 55 621 02         Növényvédelmi szaktechnikus

Vendéglátás turisztika szakmacsoport:
OKJ 54 812 02         Lovastúra-vezető

Közgazdasági szakmacsoport:
OKJ 54 344 01         Pénzügyi számviteli ügyintéző
OKJ 54 344 02         Vállalkozási és bérügyintéző

Szakiskolai képzés:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 34 621 01         Gazda
OKJ 34 621 02         Lovász
OKJ 35 621 01         Állattartó szakmunkás
OKJ 35 621 02         Biogazdálkodó

Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXXIII.  Mezőgazdaság
XXVIII.  Turisztika
XXXIV.  Kertészet és parképítés
XXIV.  Közgazdaság

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratához

Kimutatás 
a Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátását szolgáló 

 állami ingatlanokról

2119 Pécel, Maglódi út 57. 
Helyrajzi szám: 762/1
Hasznos alapterülete: netto 30.000 nm

A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Fodor  József Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az 
alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola 
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 6725 Szeged, Szabadkai u. 3.

 3.  A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: összetett iskola
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerve és 
székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7. A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján az 
alábbi alapfeladatokat látja el:
A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, 
felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-
oktatása, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás alapfeladatokat látja el.

 8.  A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.
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 9.  A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében nevelhető, oktatható az a különleges 
bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. 

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913  Iskolai intézményi étkeztetés
853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124  Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam) 
853135  Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
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 12.  A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve 
hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.
A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított 
kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 600 fő
Nappali képzésben:  600 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Szakképesítések:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzés:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 545410100105405 Élelmiszer-higiénikus 
OKJ 545410100105407 Hús- és baromfiipari technikus 
OKJ 545410100105409 Sütő- és cukrászipari technikus

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 545210500105401 Élelmiszeripari gépésztechnikus 

Vegyipar szakmacsoport:
OKJ 545240101003102 Élelmiszeripari laboráns 

Szakiskolai képzés:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 31541011000 Húsipari termékgyártó
OKJ 33541030000 Molnár
OKJ 33541040000 Pék
OKJ 33541051000 Pék-cukrász

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 5452101 Élelmiszeripari gépésztechnikus 
OKJ 5454102 Élelmiszeripari technikus 
OKJ 5554104 Hús- és baromfiipari szaktechnikus
OKJ 5554105 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus
OKJ 555410 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 5452105 Üzemeltető gépésztechnikus
OKJ 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus

Vegyipar szakmacsoport:
OKJ 5452401 Laboratóriumi technikus
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Szakiskolai képzés:

Élelmiszeripar szakmacsoport:

OKJ 3454103 Húsipari termékgyártó 
OKJ 3454104 Pék 

Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXXVI. Élelmiszeripar
XV. Vegyipar
XXXI. Mezőgazdasági gépész

 15.  A vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

6725 Szeged, Szabadkai út 3. 
Helyrajzi száma: 24013/10
Hasznos alapterülete: nettó 7706 nm
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A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az 
alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 6900 Makó, Szép u. 2–4.
2.1 Telephelye:  6900 Makó, Rákosi u. tangazdaság
   6900 Makó, Igási u.  tankert
   6900 Makó, Aradi u. 130.   tanműhely

 3.  A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola közfeladatai, típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerve 
és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján 
az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, a szakközépiskolai nevelés-
oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, a 
többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat 
látja el.

 8.  A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
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a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakképző iskolai, a szakiskolai 
nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
nevelése, oktatása, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás. A sajátos nevelési igényű tanulók 
tekintetében, nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124  Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyamon)
853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134  Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon.
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
855300  Járművezető-oktatás
855935 Szakmai továbbképzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve 
hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.
A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított 
kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 900 fő
Nappali képzésben: 900 fő
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 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 52621010000  Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
OKJ 546210200105402  Mezőgazdasági technikus

Közlekedés szakmacsoport:
OKJ 51525011000 Autószerelő

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 545250200105402 Mezőgazdasági gépésztechnikus

Informatika szakmacsoport:
OKJ 544810300105405 Számítógéprendszer-karbantartó
OKJ 544810300105407 Webmester

Szakiskolai képzésben:

Építészet szakmacsoport:
OKJ 33582011000 Ács, állványozó
OKJ 33582031000 Burkoló
OKJ 33582041000 Festő, mázoló, tapétázó
OKJ 31582151000 Kőműves

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 313410100103102 Bolti eladó

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 336220100103104 Dísznövénykertész
OKJ 315210100103103 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
OKJ 316220100103104 Zöldségtermesztő

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 31521091000 Gépi forgácsoló
OKJ 31521101000 Géplakatos
OKJ 33521080000 Szerszámkészítő

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport:
OKJ 33522041000 Villanyszerelő

Közlekedés szakmacsoport:
OKJ 31525031000 Karosszérialakatos

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Közlekedés szakmacsoport:
OKJ 5452502 Autószerelő

Informatika szakmacsoport:
OKJ 5448101 CAD-CAM informatikus
OKJ 5448104 Informatikai rendszergazda

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 5458201 Épületgépész technikus
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Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus
OKJ 5462102 Mezőgazdasági technikus

Szakiskolai képzésben:

Építészet szakmacsoport:
OKJ 3458201 Ács
OKJ 3458204 Festő, mázoló, tapétázó
OKJ 3458208 Kőműves, hidegburkoló

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 3462202 Dísznövénykertész
OKJ 3462202 Kertész
OKJ 3452108 Mezőgazdasági gépész

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 3434101 Eladó

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 3452103 Gépi forgácsoló
OKJ 3452104 Ipari gépész
OKJ 3452110 Szerszámkészítő

Vegyipar szakmacsoport:
OKJ 3454304 Ipari gumitermék előállító

Közlekedés szakmacsoport:
OKJ 3452506 Karosszérialakatos

Könnyűipar szakmacsoport:
OKJ 3454206 Női szabó

Informatika szakmacsoport:
OKJ 3452302 Számítógép-szerelő, karbantartó

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport:
OKJ 3452204 Villanyszerelő

Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXII.  Közlekedésgépész
XIII.  Informatika
VIII.  Épületgépészet
XXXI.  Mezőgazdasági gépész
XXXIII.  Mezőgazdaság

 15.  feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak 
az irányadók.
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A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatainak ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

6900 Makó, Szép utca 2–4.
Helyrajzi száma: 631
Hasznos alapterülete: nettó 4308 nm

6900 Makó, Aradi utca 130.
Helyrajzi száma: 10592
Hasznos alapterülete: nettó 58677 nm

6900 Makó, Igási út
Helyrajzi száma: 0333/1; 0339; 0234/1; 0232/1; 0234/2; 0237/4
Hasznos alapterülete: bruttó 2018469 nm

6900 Makó, Rákosi út 
Helyrajzi száma: 0402/8
Hasznos alapterülete: nettó 1630 nm
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A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az 
alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Árpád u. 8.

 3.  A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerve és 
székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján 
az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, 
felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 
alapfeladatokat látja el.

 8.  A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.
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 11.  A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakképző iskolai nevelés-oktatás, 
a szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése, oktatása, a Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás. A sajátos nevelési 
igényű tanulók tekintetében, nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853121   Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a  
 szakképzési évfolyamokon
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve 
hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.
A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított 
kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.
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 13.  A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 650 fő
Nappali képzésben: 650 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzésben:

Informatikai szakmacsoport:
OKJ 54 481 02 0000 00 00 Informatikai alkalmazás fejlesztő
OKJ 54 481 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport:
OKJ 54 523 05 1000 00 00 Mechatronikai technikus 

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus
OKJ 54 621 02 0000 00 00 Agrártechnikus
OKJ 54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus 

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Informatikai szakmacsoport:
OKJ 54 481 01 CAD-CAM informatikus 
OKJ 54 213 05 Szoftverfejlesztő 
OKJ 54 481 04 Informatikai rendszergazda 

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport:
OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus 
OKJ 54 523 04 Mechatronikai technikus 

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 621 02 Mezőgazdasági technikus 

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 34 621 01 Gazda 

Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
XXXIII.  Mezőgazdaság 
XIII.  Informatika
XI.  Villamosipar és elektronika

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak 
az irányadók.
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A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 8.
Helyrajzi száma: 13444
Hasznos alapterülete: nettó 4033 nm

6800 Hódmezővásárhely, Gorzsa tanya 3076/A
Helyrajzi száma: 080/7, 073/1, 073/3, 075/7, 075/8
Hasznos alapterülete: nettó 23075, 119503, 22423 nm

A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős 
miniszterrel egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1. 

 3.  A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, 
fenntartó és működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
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 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a szakközépiskolai nevelés-
oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 
igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint 
felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége:
A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a 
szakképző iskolai, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi ellátás, a többi tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében 
oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
559011   Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913   Iskolai intézményi étkeztetés
562914   Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917   Munkahelyi étkeztetés
853121   Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124   Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
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853131   Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134   Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135   Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211   Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214   Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221   Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224   Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231   Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
855921   Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
856091   Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856099   Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910121   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123   Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét 
és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenységének 
felső határa az intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális 
tanulólétszám: 690 fő
Nappali képzésben: 690 fő
ebből kollégiumi (9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1.) férőhely:  170 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 546220100000000  Parképítő- és fenntartó technikus
OKJ 546250100000000 Vadgazdálkodási technikus 

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 548500100105402 Hulladékgazdálkodó

Szakiskolai képzés:

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 332150200000000 Virágkötő, berendező, virágkereskedő

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 336220110000000 Dísznövénykertész
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2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 5458102  Parképítő és fenntartó technikus
OKJ 5462102 Mezőgazdasági technikus
OKJ 5462301  Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

Környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakmacsoport:
OKJ 5485001  Környezetvédelmi technikus

Szakiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 3462201 Dísznövénykertész
OKJ 3421504  Virágkötő és virágkereskedő
OKJ 3462202 Kertész
OKJ 3462301 Erdészeti szakmunkás

Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXXII.  Erdészet és vadgazdálkodás
XXIII.  Környezetvédelem-vízgazdálkodás
XXXIII.  Mezőgazdaság
XXXIV.  Kertészet és parképítés

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatainak ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
alapító okiratához

Kimutatás 
a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátását 

szolgáló állami ingatlanokról

9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen utca 1. 
Helyrajzi száma: 4062
Hasznos alapterülete: bruttó 5535 nm

9700 Szombathely, Eötvös J. u. 1. 

9700 Szombathely, Eötvös J. u. 3.

9700 Szombathely, Külterület 0975/5

9700 Szombathely, Márton Á. u. 60.

A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős 
miniszterrel egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
1.1  A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 2890 Tata, Új út 19.

 3.  A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, 
fenntartó és működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos
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 7.  A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium a szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint 
felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége:
Az intézmény ellátja a beszédfogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű szakiskolai, szakközépiskolai tanulók, illetve a megismerő funkció, vagy 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességes miatt sajátos nevelési igényű szakiskolai, szakközépiskolai tanulók 
nevelését, oktatását.
A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a 
szakképző iskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi ellátása többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása, kollégiumi nevelés, oktatás, ellátás, felnőttoktatás. 
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562919 Egyéb étkeztetés
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés
811000 Építményüzemeltetés
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam) 
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853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
855300 Járművezető-oktatás
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi  
 nevelés
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855935 Szakmai továbbképzések
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856092 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
890505 helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
910121  Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

 12.  A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét 
és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenységének felső 
határa az intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális 
tanulólétszám: 570 fő
Nappali képzésben: 570 fő
ebből kollégiumi (2890 Tata, Új út 19.) férőhely: 108 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 336210210000000 Gazda
OKJ 336220110000000 Dísznövénykertész
OKJ 315210100000000 Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító
OKJ 315210100103103 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 315410110000000 Húsipari termékgyártó
OKJ 335410400000000 Pék
OKJ 335410510000000 Pék-cukrász
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Szakközépiskolai képzés:

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 525220400105202 Energetikus

Ügyvitel szakmacsoport:
OKJ 543460100105403 Ügyintézőtitkár

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 548120200105402 Utazásügyintéző

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 546210200105402 Mezőgazdasági technikus
OKJ 546250100000000 Vadgazdálkodási technikus

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 545410100105409 Sütő és cukrászipari technikus

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 621 02 Mezőgazdasági technikus 

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 54 541 01 Élelmiszeripari technikus 

Ügyvitel szakmacsoport:
OKJ 54 346 01 Ügyviteli titkár 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 54 812 02 Protokoll- és utazási ügyintéző 

Szakiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 34 521 02 Mezőgazdasági gépész 
OKJ 34 622 02 Kertész 
OKJ 34 622 01 Dísznövénykertész 
OKJ 34 621 01 Gazda 
OKJ 35 621 02 Biogazdálkodó

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 34 541 04 Pék 

Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXXIII. Mezőgazdaság
XXXVI. Élelmiszeripar

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.
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A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium  
alapító okiratához

Kimutatás 
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátását szolgáló 

állami ingatlanokról

2890 Tata, Új út 19.
Helyrajzi száma: 1240
Hasznos alapterülete: nettó 7726 nm

2890 Tata, Tata-Máriapuszta
Helyrajzi száma: 0222/1 és 0205/1
Hasznos alapterülete: nettó 150 nm

A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a 
Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – 
az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 5331 Kenderes, Szent István u. 27.

 3.  A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2013.	évi	56.	szám	 20167

 4.  A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető 
szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6. A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a 
alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a kollégiumi ellátás, szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége:
A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a szakképző iskolai, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése, oktatása, kollégiumi ellátás. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében nevelhető, 
oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
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853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai, elméleti oktatás a szakképzői  
 évfolyamokon
855932 Iskolai rendszeren kívüli szakmai oktatás
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi externátusi nevelése 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenységének felső határa az 
intézménymódosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: 695 fő
Nappali képzésben: 695 fő
ebből kollégiumi (5331 Kenderes, Szent István u. 27.) férőhely: 146 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzésben:

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser
OKJ 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős
OKJ 52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezető
OKJ 55 812 01 0010 55 02 Vendéglátó szakmenedzser

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 525 02 0010 54 02  Mezőgazdasági gépésztechnikus
OKJ 54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 33 621 02 1000 00 00 Gazda 
OKJ 31 622 01 0000 00 00 Kertész
OKJ 31 621 04 0001 3101 Belovagló
OKJ 31 621 03 0000 00 00 Állattenyésztő
OKJ 31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
OKJ 31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
OKJ 31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő
OKJ 31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő 
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Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 33 811 01 0000 00 00 Cukrász
OKJ 33 811 02 1000 00 00 Pincér
OKJ 33 811 03 1000 00 00 Szakács
OKJ 31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős
OKJ 54 812 02  Lovastúra-vezető

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 621 02  Mezőgazdasági technikus

Szakiskolai képzésben:

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 34 811 03  Pincér
OKJ 34 811 04  Szakács
OKJ 34 811 05  Vendéglátó eladó

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztrációs szakmacsoport:
OKJ 34 341 01 Eladó

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 34 622 01 Dísznövénykertész 
OKJ 34 621 01 Gazda  
OKJ 34 622 02 Kertész  
OKJ 34 621 02 Lovász 
OKJ 34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 
OKJ 34 521 08 Mezőgazdasági gépész 
OKJ 35 521 02 Mezőgazdasági gépjavító

Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
XXVII.   Vendéglátóipar 
XXVIII.  Turisztika 
XXXIII.  Mezőgazdaság 

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratához

Kimutatás 
Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

5331 Kenderes, Szent István út 27. 
Helyrajzi száma: 866
Hasznos alapterülete: nettó 48277 nm

5331 Kenderes, Szent István út 39. 
Helyrajzi száma: 1212/1
Hasznos alapterülete: nettó 1026 nm

A Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Nádor u. 32.)

 2.  Székhelye: 5741 Kétegyháza, Gyulai u. 6.

 3.  A Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és 
működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiuma nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiuma, a kollégiumi ellátás, szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, a többi 
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat 
látja el.
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 8.  A Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv főigazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv főigazgatója gyakorolja.

 10.  A Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége:
A Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a szakképző iskolai, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi ellátás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás. 
A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki 
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
559011   Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913   Iskolai intézményi étkeztetés
562914   Tanulók kollégiumi étkeztetése
853121   Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124   Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131   Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853134   Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135   Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211   Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853214   Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221   Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853224   Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231   Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853234   Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
854211   Felsőfokú szakképzés
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855300   Járművezető-oktatás
855917   Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855921   Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855931   Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932   Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933   Foglalkoztatást elősegítő képzések
855935   Szakmai továbbképzések
855936   Kötelező felkészítő képzések
855937   M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856091   Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856099   Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény 
módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: 215 fő
Nappali képzésben: 185 fő
Levelező képzésben: 30 fő
ebből kollégiumi (5741 Kétegyháza, Gyulai u. 6.) férőhely: 150 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 54 525 02 0010 5402  Mezőgazdasági gépésztechnikus

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ  31 521 01 0010 31 03  Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
OKJ  31 521 20 0010 31 04  Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
OKJ 33 621 02 1000 00 00  Gazda

Vendéglátó turisztikai szakmacsoport:
OKJ  31 812 01 0000  Panziós, falusi vendéglátó

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ   54 521 05  Mezőgazdasági gépésztechnikus
OKJ   54 621 02  Mezőgazdasági technikus
OKJ   54 581 02  Parképítő és fenntartó technikus
OKJ  54 621 01  Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
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Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 34 622 01 Dísznövénykertész 
OKJ 34 622 02 Kertész  
OKJ 34 811 02  Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
OKJ 34 521 08  Mezőgazdasági gépész
OKJ 35 621 01   Állattartó szakmunkás
OKJ 35 813 01  Belovagló
OKJ 35 621 02  Biogazdálkodó
OKJ 34 621 01  Gazda
OKJ 35 622 01  Gyógy- és fűszernövény-termesztő
OKJ 34 621 02  Lovász
OKJ 35 521 02  Mezőgazdasági gépjavító
OKJ 35 521 03  Patkolókovács
OKJ 35 622 02  Zöldség- és gyümölcstermesztő

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 34 853 01  Víz és csatornaműkezelő

Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
IX. Gépészet ágazat
XXVIII.  Turisztika ágazat
XXXI.  Mezőgazdasági gépész ágazat
XXXIII.  Mezőgazdaság ágazat
XXXIV.  Kertészet és parképítés ágazat

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatainak ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
alapító okiratához

Kimutatás 
Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátását szolgáló  

állami ingatlanokról

5741 Kétegyháza, Gyulai út 6. 
Helyrajzi száma: 1811, 1676/1, 1676/3, 1675
Hasznos alapterülete: bruttó 10.2490, 3.2788, 6.6 nm

5741 Kétegyháza, Vöröshadsereg utca 23. 
Helyrajzi száma: 037/5
Hasznos alapterülete: bruttó 161213 nm

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a Kinizsi 
Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az alábbiak szerint 
kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola
1.1. A költségvetési szerv rövid neve: Kinizsi Szakképző Iskola
1.2. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Nádor u. 32.)

 2.  Székhelye: 7400 Kaposvár, Baross u. 19.

 3.  A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerve és 
székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6. A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján az 
alábbi alapfeladatokat látja el:
A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, 
felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 
alapfeladatokat látja el.
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 8.  A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv főigazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében, nevelhető, oktatható az a különleges 
bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
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853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a  
 szakképzési évfolyamokon
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések 
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
855935 Szakmai továbbképzések 
855936 Kötelező felkészítő képzések 
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

 12.  A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve hogy 
ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.
A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskolavállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított 
kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszáma: 1090 fő
Nappali képzésben: 1090 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakiskolai képzésben: 

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 33 541 05 1000 00 00  Pék-cukrász
OKJ 33 541 04 0000 00 00 Pék 
OKJ 31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó 

Szakközépiskolai képzésben:

Vegyipar szakmacsoport:
OKJ 54 524 01 0010 54 03 Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus 

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi technikus 
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2013/2014. tanévtől:

Szakiskolai képzésben: 

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 34 541 03  Húsipari termékgyártó
OKJ34 541 04  Pék

Szakközépiskolai képzésben:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus 
OKJ 54 541 02 Élelmiszeripari technikus 

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ54 851 01 Környezetvédelmi technikus 

Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
XXIII.  Környezetvédelem-vízgazdálkodás 
XXXVI.  Élelmiszeripar 

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak 
az irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatainak ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Kinizsi Pál  Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 19. 
Helyrajzi száma: 467/2
Hasznos alapterülete: nettó 6502 nm
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A Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az alábbiak 
szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Nádor u. 32.)

 2.  Székhelye: 6721 Szeged, József Attila sgt. 26.

 3.  A Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: összetett iskola
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerve és 
székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján az alábbi 
alapfeladatokat látja el:
A Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, 
a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat 
látja el.

 8.  A Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv főigazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.
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 11.  A Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző alaptevékenységébe tartozik a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-
oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, 
oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki 
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853124  Szakközépiskola felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképző évfolyamokon 
853234  Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
855917  Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918  Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve hogy 
ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.
A Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított kiadási 
előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 500 fő
Nappali képzésben: 500 fő
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 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 623 01 0000  Erdésztechnikus

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 5462301 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXXII.  Erdészet és vadgazdálkodás

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatainak ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

6721 Szeged, József Attila sgt. 26. 
Helyrajzi száma: 2619
Hasznos alapterülete: nettó 1461 nm

6728 Szeged, Külterület 4. 
Helyrajzi száma: 01107/6, 01107/7
Hasznos alapterülete: nettó 22445 nm, nettó 24158 nm
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A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a Lipthay 
Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – 
az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Nádor u. 32.)

 2.  Székhelye: 3170 Szécsény, Haynald Lajos u. 11.

 3.  A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és 
működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a kollégiumi ellátás, a szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése-oktatása, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás alapfeladatokat látja el.

 8.  A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv főigazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.
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 10.  A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége:
A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a szakközépiskolai nevelés-
oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi ellátás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-
oktatás. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki 
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
559011  Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913  Iskolai intézményi étkeztetés
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése
853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124   Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134  Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135  Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
855921  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922   Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi  
 nevelése
855932   Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855943  Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
856000   Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856091   Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856099   Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
869042   Ifjúság-egészségügyi gondozás
910121   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122   Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123   Könyvtári szolgáltatások
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 12.  A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumvállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény 
módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: 480 fő
Nappali képzésben: 480 fő
ebből kollégiumi (3170 Szécsény, Haynald L. út 13.) férőhely: 80 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 336210210000000 Gazda
OKJ 316210400000000 Lótartó és -tenyésztő
OKJ 315212000103104 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 318120100000000 Panziós falusi vendéglátó 
OKJ 338110310000000 Szakács

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 546210200105402 Mezőgazdasági technikus

Informatika szakmacsoport:
OKJ 544810400105401 Gazdasági informatikus

2013/2014. tanévtől:

Szakiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 34 521 08  Mezőgazdasági gépész
OKJ 34 621 02 Lovász  
OKJ 34 621 01  Gazda
OKJ 34 811 02  Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
34 811 04  Szakács
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Szakközépiskolai képzés:

Informatika szakmacsoport:
OKJ 54 481 02  Gazdasági informatikus

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 621 02   Mezőgazdasági technikus

Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXXI.  Mezőgazdasági gépész
XXVII. Vendéglátóipar

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatainak ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratához

Kimutatás 
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátását szolgáló  

állami ingatlanokról

3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 11.
Helyrajzi száma: 107/2
Hasznos alapterülete: bruttó 3623 nm

3170 Szécsény, Kossuth Lajos út 4.
Helyrajzi száma: 1272
Hasznos alapterülete: bruttó 2417 nm

3170 Szécsény, Kossuth Lajos út 18.
Helyrajzi száma: 1219
Hasznos alapterülete: bruttó 353 nm
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3170 Szécsény, Rimóci út
Helyrajzi száma: 672/4
Hasznos alapterülete: nettó 1399 nm

3170 Szécsény, Külterület 016 hrsz.
Helyrajzi száma: 016
Hasznos alapterülete: nettó 15717 nm

A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az alábbiak 
szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Nádor u. 32.)

 2.  Székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 8.

 3.  A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerve és 
székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján az 
alábbi alapfeladatokat látja el:
A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, 
felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 
alapfeladatokat látja el.

 8.  A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.
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 9.  A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakközépiskolai nevelés-oktatás, a 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében, nevelhető, oktatható az a különleges 
bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam) 
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135  Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231  Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853232  Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a  
 szakképzési évfolyamokon 
853234  Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
855917  Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918    Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
855941  Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
855942  Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
855943  Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
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856091  Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856092  Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123  Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve hogy 
ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.
A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított 
kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola, Szakközépiskolába felvehető maximális tanulólétszám: 1000 fő
Nappali képzésben: 1000 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 622 01 0000 00 00 Parképítő- és fenntartó technikus
OKJ 54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész
OKJ 33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, berendező, virágkereskedő 
OKJ 31 622 01 0100 21 03  Gyógynövénytermesztés 
OKJ 31 622 01 0100 21 04  Kerti munkás

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 581 02 Parképítő- és fenntartó technikus

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 34 622 01  Dísznövénykertész
OKJ 34 622 02  Kertész
OKJ 34 215 04  Virágkötő, virágkereskedő
OKJ 21 622 01  Kerti munkás 
OKJ 21 622 02  Parkgondozó 

Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
XXXIV.  Kertészet és parképítés 

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja: 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában álló 
ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
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A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási 
szerződésben foglaltak az irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésre álló vagyontárgyakkal feladati ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

1106 Budapest, Maglódi út 8.
Helyrajzi száma: 40997
Hasznos alapterülete: bruttó 7330 nm

1106 Budapest, Keresztúri út 130.

A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 2377 Örkény, Fő utca 5–7.

 3.  A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó 
és működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
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 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai 
nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás felnőttoktatás, a 
többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat 
látja el.

 8.  A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint felmentési 
rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége: 
A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a szakképző 
iskolai, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése, oktatása, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás. 
A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében, nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki 
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913  Iskolai intézményi étkeztetés
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917  Munkahelyi étkeztetés
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853124  Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
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853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
855921  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
890505  Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és 
ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenységének felső határa az 
intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: 530 fő
Nappali képzésben: 530 fő
Kollégium: 120 fő (2377 Örkény, Fő utca 5–7.)

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzés:

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport: 
OKJ 52 811 02 0000 0000  Vendéglős
OKJ 52 811 02 0100 3101 Étkezdés
OKJ 52 811 02 0100 3102 Vendéglátó eladó

Szakiskolai képzés:

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 33 811 03 0100 3101  Gyorséttermi és ételeladó
OKJ 33 811 03 0100 2101  Konyhai kisegítő
OKJ 33 811 02 1000 0000  Pincér
OKJ 33 811 03 1000 0000  Szakács

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 31 521 20 0000 0000  Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó
OKJ 31 521 20 0010 3104  Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 521 05  Mezőgazdasági gépésztechnikus

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 54 811 01  Vendéglátásszervező-vendéglős
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Szakiskolai képzés:

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 34 811 01 Cukrász
OKJ 31 811 02 Gyorséttermi ételeladó
OKJ 21 811 01  Konyhai kisegítő
OKJ 34 811 03  Pincér
OKJ 34 811 04  Szakács
OKJ 34 811 05  Vendéglátó eladó
OKJ 35 811 02  Vendéglátó üzletvezető

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 31 811 01 Falusi vendéglátó
OKJ 34 621 01  Gazda
OKJ 32 621 02 Méhész
OKJ 34 811 02  Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
OKJ 34 521 08 Mezőgazdasági gépész
OKJ 35 521 02  Mezőgazdasági gépjavító
OKJ 21 621 02  Mezőgazdasági munkás

Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXXI. Mezőgazdasági gépész
XXVII.  Vendéglátóipar

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában álló 
ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.

A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási 
szerződésben foglaltak az irányadók.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági  Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratához

Kimutatás 
Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátását szolgáló  

állami ingatlanokról

2377 Örkény, Fő út 5–7.
Helyrajzi száma: 611
Hasznos alapterülete: nettó 6775 nm
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A Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a Pápai 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben  – 
az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.

 3.  A Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető 
szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a 
alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-
oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-
oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.
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 11.  A Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakiskolai nevelés-oktatás, 
felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása. 
A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében, nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki 
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913  Iskolai intézményi étkeztetés
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853121   Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása  szakképzési  
 évfolyamokon
853221   Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
854211 Felsőfokú szakképzés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása   (9–12/13. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény 
módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 1050 fő
Nappali képzésben: 1050 fő
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 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzés:

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 52 341 05 1000 00 00 Kereskedő

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 621 02 0010 54 02  Mezőgazdasági technikus

Szakiskolai képzés:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó
OKJ 33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 31 341 01 0010 31 02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

Vendéglátás-turisztika:
OKJ 33 811 02 1000 00 00 Pincér
OKJ 33 811 03 1000 00 00 Szakács

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 31 621 04 0000 00 00  Lótartó és -tenyésztő

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
OKJ 54 621 02 Mezőgazdasági technikus

Vendéglátás- turisztika szakmacsoport:
OKJ 54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 54 341 01 Kereskedő

Szakiskolai képzésben:

Vendéglátás- turisztika szakmacsoport:
OKJ 34 811 03 Pincér
OKJ 34 811 04 Szakács

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 34 341 01 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 34 541 04 Pék
OKJ 34 541 03 Húsipari termékgyártó

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 34 621 02 Lovász
OKJ 34 621 01 Gazda
OKJ 34 623 01 Erdészeti szakmunkás
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Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXXI.  Mezőgazdasági gépész
XXVII. Vendéglátóipar
XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában álló 
ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.

A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási 
szerződésben foglaltak az irányadók.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
a Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló  

állami ingatlanokról

8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2. 
Helyrajzi száma: 1843/3, 1843/5, 1843/6
Hasznos alapterülete: bruttó 0, 3112 nm, 8003 nm

8500 Pápa, Juhar u. 4.
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A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a Pesti 
Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az alábbiak 
szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola 
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 1062 Budapest VI. Andrássy út 63–65.
2.1. Telephelye: 1148 Budapest, Almádi u. 3–5.

 3.  A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerve és 
székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján 
az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, 
felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása, 
Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
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a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakképző iskolai nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése, oktatása, pedagógiai-szakmai szolgáltatás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó 
nevelés-oktatás. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot 
igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam) 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a  
 szakképzési évfolyamokon
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122  Könyvtári Állomány feltárása, megőrzése védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve 
hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.
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A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított 
kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 1140 fő
Nappali képzésben: 1140 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzésben:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 545410100105405 Élelmiszer-higiénikus
OKJ 545410100105409  Sütő- és cukrászipari technikus

Szakiskolai képzésben:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 335410100000000 Édesipari termékgyártó
OKJ 335410400000000 Pék
OKJ 335410510000000  Pék-cukrász

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 5454101 Élelmiszeripari analitikus technikus
OKJ 5454102  Élelmiszeripari technikus

Szakiskolai képzésben:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 3454101 Édesipari termékgyártó
OKJ 3454104 Pék

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 3481101 Cukrász
OKJ 3481104 Szakács

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 3434101 Eladó

Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
XXXVI.  Élelmiszeripar 

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.
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A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

1062 Budapest, Andrássy út 63–65. 
Helyrajzi száma: 29466
Hasznos alapterülete: bruttó 3161 nm

1148 Budapest, Almádi utca 3–5. 
Helyrajzi száma: 40087/43
Hasznos alapterülete: bruttó 6049 nm

A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium  
1.1. A közvetlen jogelőd: Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium (2943 Bábolna, Rákóczi u. 7.) 

„Bábolna Shagya” Közhasznú Alapítvány fenntartásában

 2.  Székhelye: 2943 Bábolna, Rákóczi u. 7.

 3.  A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.
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 4.  A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és 
működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-
oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-
oktatása, kollégiumi ellátás alapfeladatokat látja el.

 8.  A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja. 

 10.  A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége:
A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik szakképző iskolai 
nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi ellátás, a többi tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében 
nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
559011  Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam )
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
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853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855921  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi  
 nevelése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény 
módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: 402 fő
Nappali képzésben: 402 fő
ebből kollégiumi (2943 Bábolna, Rákóczi u. 7.)  férőhely: 197 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő
OKJ 31 621 04 0001 31 01  Belovagló

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 52 812 02 0000 00 00  Lovastúra-vezető

2013/2014. tanévtől:

Szakképesítések:

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 34 621 02 Lovász
OKJ 35 813 01 Belovagló
OKJ 35 521 03  Patkolókovács

Szakközépiskolai képzésben:

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 54 812 02 Lovastúra-vezető
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 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatainak ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben –  
az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Nádor u. 32.)

 2.  Székhelye: 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 31.

 3.  A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: összetett iskola
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerve és 
székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján az 
alábbi alapfeladatokat látja el:
A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, 
felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 
alapfeladatokat látja el.
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 8.  A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv főigazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében nevelhető, oktatható az a különleges 
bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124  Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134  Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135  Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855943  Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
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856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve 
hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.
A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított 
kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 480 fő
Nappali képzésben: 480 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 546210200105402 Mezőgazdasági technikus
OKJ 52620101  Mezőgazdasági technikus
OKJ 546210200105403 Vidékfejlesztési technikus
OKJ 546210200105401 Agrárrendész
OKJ 545250200105402 Mezőgazdasági gépésztechnikus

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 54850020000 Természet- és környezetvédelmi technikus

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 5462102 Mezőgazdasági technikus

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 3562101 Állattartó szakmunkás

Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
XXXIII.  Mezőgazdaság

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.
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A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatainak ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
a Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 31.
Helyrajzi száma: 1837/2
Hasznos alapterülete: bruttó 15747 nm

A Soós István Borászati Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a Soós 
István Borászati Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az alábbiak szerint 
kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Soós István Borászati Szakképző Iskola
1.1. A közvetlen jogelőd: Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8.)

 2.  Székhelye: 1221 Budapest Kossuth L. u. 83.

 3.  A Soós István Borászati Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Soós István Borászati Szakképző Iskolairányító, alapítói jogokat gyakorló, fenntartó és működtető szerve és 
székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos
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 7.  A Soós István Borászati Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján az alábbi 
alapfeladatokat látja el:
A Soós István Borászati Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, a szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Soós István Borászati Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv főigazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Soós István Borászati Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Soós István Borászati Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Soós István Borászati Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Soós István Borászati Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakképzési nevelés-oktatás, szakiskolai 
nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében, nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot 
igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő, szakképző tevékenység, a szakiskolai képzés, a szakközépiskolai 
képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy évfolyamon, felkészítés 
érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
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931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások 

 12.  A Soós István Borászati Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Soós István Borászati Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve hogy 
ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.
A Soós István Borászati Szakképző Iskolavállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított kiadási 
előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Soós István Borászati Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 400 fő
Nappali képzésben: 270 fő
Levelező képzésben: 60 fő
Esti képzésben: 70 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakiskolai képzésben:

Élelmiszeripari szakmacsoport:
OKJ 33 621 01 0000 00 00  Borász
OKJ 54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgőgyártó technikus

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Élelmiszeripari szakmacsoport:
OKJ 54 541 02 Élelmiszeripari technikus szakképesítés
OKJ 55 541 01 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus szakképesítés-ráépülés
OKJ 55 541 03 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

Szakiskolai képzésben:

Élelmiszeripari szakmacsoport:
OKJ 34 541 06 Szőlész-borász szakképesítés
OKJ 35 811 01 Sommelier szakképesítés-ráépülés

Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
XXXVI. Élelmiszeripar

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában álló 
ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási 
szerződésben foglaltak az irányadók.
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A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Soós István Borászati Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
Soós István Borászati Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 83. 
Helyrajzi száma: 223625
Hasznos alapterülete: 

telephelyek: 

1221 Budapest, Alkotmány utca 5–7. 
Helyrajzi száma: 221425/1
Hasznos alapterülete: 

1221 Budapest, Tatárka utca 5. 
Helyrajzi száma: 221401
Hasznos alapterülete: 

A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola 
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3.

 3.  A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.
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 4.  A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és 
működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai 
nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési 
rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenysége: 
A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenységébe 
tartozik a szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 
igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében, nevelhető, oktatható az 
a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
853121   Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853131   Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
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853211   Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212   Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853221   Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222   Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855300   Járművezető-oktatás
855932   Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
931204   Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856099   Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
855937   Máshova nem sorolható egyéb felnőttoktatás  
910121   Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az 
intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 1040 fő
Nappali képzésben: 1040 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 623 01 0000 00 00 Erdész technikus
OKJ 54 525 02 Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikus

Közgazdaság szakmacsoport:
OKJ 55 481 02 0000 00 00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező
OKJ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
OKJ 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi technikus

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha)
OKJ 33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész
OKJ 31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás
OKJ 31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
OKJ 31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
OKJ 31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő
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Élelmiszeripari szakmacsoport:
OKJ 31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó
OKJ 33 541 07 1000 00 00 Tejtermékgyártó

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
OKJ 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus

Közgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 54 850 01 Környezetvédelmi technikus

Élelmiszeripari szakmacsoport:
OKJ 54 541 02 Élelmiszeripari technikus

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 34 622 01 Dísznövénykertész
OKJ 34 623 01 Erdészeti szakmunkás
OKJ 34 622 02 Kertész
OKJ 34 521 08 Mezőgazdasági gépész

Élelmiszeripari szakmacsoport:
OKJ 34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás
OKJ 34 541 03 Húsipari termékgyártó

Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
XXIII.  Környezetvédelem-vízgazdálkodás 
XXIV. Közgazdaság 
XXXI.  Mezőgazdasági gépész 
XXXII.  Erdészet és vadgazdálkodás 
XXXVI.  Élelmiszeripar 

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában álló 
ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.

A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási 
szerződésben foglaltak az irányadók.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló  

állami ingatlanokról

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 3.
Helyrajzi száma: 838
Hasznos alapterülete: nettó 11804 nm

4220 Hajdúböszörmény, Külső-Dorogi út 
Helyrajzi száma: 01132/2
Hasznos alapterülete: nettó 980 nm

A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a 
Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben  – 
az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor u. 32.)

 2.  Székhelye: 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta, Ady u. 8.

 3.  A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: összetett iskola
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető 
szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a 
alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-
oktatás, felnőttoktatás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, a többi tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
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az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakiskolai nevelés-
oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
nevelése, oktatása, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás. A sajátos nevelési igényű tanulók 
tekintetében oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
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 12.  A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, 
feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó 
kötelezettségeinek teljesítését.
A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény 
módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 550 fő
Nappali képzésben: 550 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 545820300000000 Erdésztechnikus

Szakiskolai képzés:

Faipar szakmacsoport:
OKJ 335430100000000 Bútorasztalos

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 336220100000000 Dísznövénykertész
OKJ 316230100000000 Erdészeti szakmunkás
OKJ 31521200103104 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Építészet szakmacsoport:
OKJ 315821100000000 Kőműves

2013/2014 tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 5462301 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
OKJ 5462105 Mezőgazdasági gépésztechnikus
OKJ 5462102 Mezőgazdasági technikus
OKJ 5458102 Parképítő és fenntartó technikus

Szakiskolai képzés:

Faipar szakmacsoport:
OKJ 3454302 Asztalos

Építészet szakmacsoport:
OKJ 3458201 Ács
OKJ 3458208 Kőműves és hidegburkoló

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 3562102 Biogazdálkodó
OKJ 3462201 Dísznövénykertész
OKJ 3462301 Erdészeti szakmunkás
OKJ 3462101 Gazda
OKJ 3562201 Gyógy- és fűszernövénytermesztő
OKJ 3462401 Halász, haltenyésztő
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OKJ 3462202 Kertész
OKJ 3452108 Mezőgazdasági gépész
OKJ 3552102 Mezőgazdasági gépjavító
OKJ 3421504 Virágkötő és virágkereskedő
OKJ 3562202 Zöldség- és gyümölcstermesztő

Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás
XXXI. Mezőgazdasági gépész
XXXIII. Mezőgazdaság
XXXIV. Kertészet és parképítés

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Széchényi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
a Széchényi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló  

állami ingatlanokról

8734 Somogyzsitfa, Szőcsénypuszta Ady E. u. 8.
Helyrajzi száma: 37/17, 37/17/A, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 069/1, 070, 094
Hasznos alapterülete: bruttó 9455 nm
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A Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős 
miniszterrel egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2. Székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50.

 3.  A Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, 
fenntartó és működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium a kollégiumi ellátás, a 
szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv főigazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint 
felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
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a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége:
A Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a 
szakképző iskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása, kollégiumi ellátás. A sajátos nevelési igényű 
tanulók tekintetében, nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917  Munkahelyi étkeztetés
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853124  Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853135  Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési  
 évfolyamokon
853222  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855921  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét 
és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenységének felső 
határa az intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.
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 13.  A Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális 
tanulólétszám: 670 fő
Nappali képzésben: 670 fő
Kollégiumi férőhely: 85 fő (5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50.)

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben

Szakközépiskolai képzésben:

Gépészet szakmacsoport :
OKJ 545250200000000  Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikus
OKJ 545250200105402 Mezőgazdasági gépésztechnikus

Informatika szakmacsoport :
OKJ 544810300000000 Informatikai rendszergazda
OKJ 544810301005201 Számítástechnikai szoftverüzemeltető
OKJ 544810400000000 Informatikus
OKJ 544810400105401 Gazdasági informatikus

Közgazdaság szakmacsoport:
OKJ 523430100000000 Banki befektetési termékértékesítő
OKJ 523440100000000 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
OKJ 524620110000000 Statisztikai és gazdasági ügyintéző
OKJ 524620100015401 Statisztikai szervező, elemző
OKJ 523440200000000 Vállalkozási ügyintéző
OKJ 523430400000000 Valutapénztáros és valutaügyintéző
OKJ 523430401005201 Kifizetőhelyi pénztáros

Ügyvitel szakmacsoport:
OKJ 523470300000000 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens
OKJ 523470301003101 Számítógépes adatrögzítő
OKJ 523470301003102 Telefonkezelő, ügyféltájékoztató
OKJ 523470301005201 Telemarketing asszisztens
OKJ 543460100000000 Ügyviteli titkár
OKJ 543460100105401 Idegen nyelvi titkár
OKJ 543460100105402 Iskolatitkár
OKJ 543460100105403 Ügyintéző titkár

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 523410410000000 Kereskedelmi ügyintéző
OKJ 523410400015201 Külgazdasági ügyintéző
OKJ 523410510000000 Kereskedő
OKJ 523410501005201 Bútor- és lakástextil-kereskedő
OKJ 523410501005202 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő
OKJ 523410501005203 Ruházati kereskedő
OKJ 523410500015401  Kereskedelmi bolthálózat szervező
OKJ 543410100000000 Külkereskedelmi üzletkötő
OKJ 543450200000000 Logisztikai ügyintéző
OKJ 543450201003101 Anyagbeszerző
OKJ 543450201003102 Áruterítő
OKJ 543450201003103 Veszélyesáru-ügyintéző
OKJ 543450200015401 Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző
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OKJ 523420100000000 Marketing- és reklámügyintéző
OKJ 523420101005201 Hirdetési ügyintéző
OKJ 523420200000000 PR ügyintéző

Egyéb szolgáltatások szakmacsoport:
OKJ 528140100000000  Társasházkezelő
OKJ 528140100015401 Ingatlankezelő
OKJ 528530100000000 Települési közösségi szolgáltató

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 526210110000000 Agrárkörnyezetgazda
OKJ 526210101003101 Bioállat-tartó és tenyésztő
OKJ 526210101003102 Biomassza-előállító
OKJ 526210101003103  Bionövény-termesztő
OKJ 526210101003301 Ökogazda
OKJ 546210100000000 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
OKJ 546210200000000 Agrártechnikus
OKJ 546210201003101 Mezőgazdasági vállalkozó
OKJ 546210200105401 Agrárrendész
OKJ 546210200105402 Mezőgazdasági technikus
OKJ 546210200105403 Vidékfejlesztési technikus
OKJ 546210300000000 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
OKJ 546210301003301 Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd
OKJ 546210300105401 Állategészségügyi technikus
OKJ 546210300105402 Állattenyésztő technikus
OKJ 546210400000000 Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus
OKJ 546210401003101 Növénytermesztő
OKJ 546210401003102 Növényvédő és méregraktár-kezelő
OKJ 546210401003103 Vetőmagtermesztő
OKJ 546210400105401 Kertész és növényvédelmi technikus
OKJ 546210400105402 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus
OKJ 546220100000000 Parképítő és -fenntartó technikus
OKJ 546220101003101 Golfpálya-fenntartó
OKJ 546220101003301 Kertépítő
OKJ 546220101003102 Kertfenntartó
OKJ 546220101002101 Parkgondozó
OKJ 546220101003103 Temetőkertész

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 545410100000000 Élelmiszeripari technikus
OKJ 545410100105407 Hús- és baromfiipari technikus
OKJ 545410100105408 Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus
OKJ 545410100105409 Sütő- és cukrászipari technikus
OKJ 515410100000000 Vágóállat-minősítő
OKJ 515410100105101 Juhminősítő
OKJ 515410100105102 Sertésminősítő
OKJ 515410100105103 Szarvasmarha-minősítő

Szakiskolai képzésben:

Építészet szakmacsoport:
OKJ 315820600000000 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
OKJ 315820600103101 Könnyűgépkezelő
OKJ 315820600103102 Nehézgépkezelő
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Ügyvitel szakmacsoport:
OKJ 333460110000000 Irodai asszisztens
OKJ 333460101003101 Gépíró
OKJ 333460101003102 Gépíró, szövegszerkesztő

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:
OKJ 313410100000000 Bolti eladó
OKJ 313410100103102 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 
OKJ 313410100103103 Műszakicikk eladó
OKJ 313410100103104 Porcelán- és edényáru-eladó
OKJ 313410100103106 Zöldség-gyümölcs eladó
OKJ 333410100000000 Kereskedő, boltvezető
OKJ 313410200000000 Raktáros
OKJ 313410201002101 Áruösszeállító
OKJ 313410201002102 Raktárkezelő
OKJ 332150200000000 Virágkötő, -berendező, virágkereskedő
OKJ 332150201003101 Virágbolti eladó
OKJ 332150201003301 Virágdekoratőr
OKJ 332150201003302 Virágkereskedő
OKJ 332150201003102 Virágkötő

Egyéb szolgáltatások szakmacsoport:
OKJ 318140100000000 Takarító
OKJ 318140101003101 Takarítógép-kezelő

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 315210100000000 Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító
OKJ 315210100103103 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
OKJ 316210101002101 Állattartó-telepi munkás
OKJ 316210100103103 Haszonállat-gondozó
OKJ 316210300000000 Állattenyésztő
OKJ 316210300103101 Állattenyésztő (baromfi és kisállat)
OKJ 316210300103102 Állattenyésztő (juh és kecske)
OKJ 316210300103103 Állattenyésztő (sertés)
OKJ 316210300103104 Állattenyésztő (szarvasmarha)
OKJ 316210100000000 Állatgondozó
OKJ 336210210000000 Gazda
OKJ 336210201003101 Aranykalászos gazda
OKJ 336210201002101 Ezüstkalászos gazda
OKJ 336210201002102 Mezőgazdasági munkás
OKJ 316220100000000 Kertész
OKJ 316220101002101 Fűszernövény-termesztő
OKJ 316220101002104 Kerti munkás
OKJ 316220100103102 Gyümölcstermesztő
OKJ 316220100103104 Zöldségtermesztő
OKJ 315211900000000  Mezőgazdasági gépkezelő
OKJ 315211900103101 Fejő- és tejkezelőgép kezelője
OKJ 315211900103106 Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő
OKJ 315211900103107 Mezőgazdasági rakodógép kezelő
OKJ 315211900103109 Növényvédelmi gépkezelő
OKJ 315211900103110 Önjáró betakarítógép kezelője
OKJ 315212000000000 Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó
OKJ 315212000103101 Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
OKJ 315212000103104 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2013.	évi	56.	szám	 20221

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 315410110000000 Húsipari termékgyártó
OKJ 315410101002101 Baromfifeldolgozó
OKJ 315410101002102 Bélfeldolgozó
OKJ 315410101003101 Bolti hentes
OKJ 315410101002103 Csontozó munkás
OKJ 315410101003102 Szárazáru készítő
OKJ 315410101002105 Vágóhídi munkás
OKJ 335410400000000 Pék
OKJ 335410510000000 Pék-cukrász
OKJ 335410501002101 Gyorspékségi sütő és eladó
OKJ 335410501002102  Mézeskalács-készítő
OKJ 335410501002103 Sütőipari munkás
OKJ 335410501002104 Száraztésztagyártó
OKJ 313410100103102 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 
OKJ 315410110000000 Húsipari termékgyártó

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 5562101 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
OKJ 5462101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
OKJ 5462102 Mezőgazdasági technikus
OKJ 5558102 Vidékfejlesztési szaktechnikus

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 5454102 Élelmiszeripari technikus
OKJ 5554106 Sütő- és cukrászipari-szaktechnikus

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 5434501 Logisztikai ügyintéző
OKJ 5434101 Kereskedő

Közgazdaság szakmacsoport:
OKJ 5434401 Pénzügyi számviteli ügyintéző
OKJ 5434402  Vállalkozási és bérügyintéző
OKJ 5434403  Vám-, jövedéki- és termékdíjügyintéző

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 5485001 Környezetvédelmi technikus

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 3462101 Gazda
OKJ 3462202  Kertész
OKJ 3452108  Mezőgazdasági gépész
OKJ 3421504  Virágkötő és virágkereskedő

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 3481101  Cukrász

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 3434101  Eladó

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 3454104  Pék
OKJ 3454103  Húsipari termékgyártó
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Szakközépiskolai ágazati képzés 
XXXI.  Mezőgazdasági gépész 
XXXIII.  Mezőgazdaság 
XXXVI.  Élelmiszeripar
XXIV. Közgazdaság

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában álló 
ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.

A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási 
szerződésben foglaltak az irányadók.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.
 
Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium  
alapító okiratához

Kimutatás 
a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátását 

szolgáló állami ingatlanokról

5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50. 
Helyrajzi száma: 3415/1
Hasznos alapterülete: nettó 8218 nm

5200 Törökszentmiklós, Bartapuszta
Helyrajzi száma: 0199/3, 0212/2, 0220/1, 0224, 0226, 0220
Hasznos alapterülete: nettó 1010000 nm
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A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 17.

 3.  A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és 
működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-
oktatás, felnőttoktatás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás a többi tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű  tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki 
(bízza meg), illetőleg menti fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. 
A költségvetési szerv gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de 
egyéb tekintetben a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.
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 11.  A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakképző iskolai, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése, oktatása, a Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, fejlesztő nevelés. 
A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében, nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki 
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
853121   Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelésű igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon.
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a  
 szakképzési évfolyamokon
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
854211 Felsőfokú szakképzés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 910123 Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az 
intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.
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 13.  A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 1400 fő
Nappali képzésben: 1400 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 556210200000000 Agrártechnológus
OKJ 526210110000000 Agrárkörnyezetgazda
OKJ 556210100000000 Agrármenedzser-asszisztens
OKJ 546210200105401 Agrárrendész
OKJ 546210200000000 Agrártechnikus
OKJ 546210300105401 Állategészségügyi technikus
OKJ 546210300000000 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
OKJ 546210300105402 Állatenyésztő technikus
OKJ 546230100000000 Erdészetchnikus
OKJ 556210200105503 Hulladékgazdálkodási technológus
OKJ 556210100105505 Mezőgazdasági menedzserasszisztens
OKJ 546210200105402 Mezőgazdasági technikus

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 545410100105404 Édesipari technikus
OKJ 545410100105405 Élelmiszer-higiénikus
OKJ 556210100105503 Élelmiszeripari menedzser
OKJ 545410100000000 Élelmiszeripari technikus
OKJ 545410100105407 Hús és baromfi technikus
OKJ 545410100105408 Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus
OKJ 545410100105409 Sütő- és cukrászipari technikus
OKJ 545410100105411 Tejipari technikus

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 545210500000000 Üzemeltető gépésztechnikus
OKJ 545210500105401 Élelmiszeripari gépésztechnikus

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 336210210000000 Gazda    
OKJ 316210400000000 Lótartó és -tenyésztő

Élelmiszeripari szakmacsoport:
OKJ 335410100000000  Édesipari  termékgyártó 
OKJ 335410400000000 Pék 
OKJ 315410110000000  Húsipari termékgyártó   
OKJ 335410300000000  Molnár
OKJ 335410710000000 Tejtermékgyártó 
OKJ 335410510000000  Pék-cukrász   

2013/2014 tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 62 101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus   
OKJ 54 62 301 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
OKJ 54 62 102 Mezőgazdasági technikus
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Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 55 41 02  Cukor- és édesipari szaktechnikus
OKJ 54 52 101 Élelmiszeripari gépésztechnikus
OKJ 54 54 102 Élelmiszeripari technikus
OKJ 55 54 104 Hús- és baromfiipari szaktechnikus
OKJ 55 54 105 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 
OKJ 55 54 106 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
OKJ 55 54 108 Tejipari szaktechnikus

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 34 62 101 Gazda
OKJ 34 62 102 Lovász

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 34 54 101 Édesipari termékgyártó
OKJ 34 54 103  Húsipari termékgyártó
OKJ 32 54 101 Molnár
OKJ 34 54 104 Pék

Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXXIII. Mezőgazdaság
XXXVI. Élelmiszeripar

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak 
az irányadók.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló  

állami ingatlanokról

8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 17.
Helyrajzi száma: Székesfehérvár 156
Hasznos alapterülete: nettó 6985 nm
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2483 Gárdony-Csiribpuszta, Gazdász u. 3.
Helyrajzi száma: Gárdony 0109/35
Hasznos alapterülete: nettó 11321 nm 

8000 Székesfehérvár, Gőzmalom u. 24.
Helyrajzi száma: Székesfehérvár 8655/1
Hasznos alapterülete: nettó 2358 nm 

8000 Székesfehérvár, Palotai út 117.

8000 Székesfehérvár, Palotai út 17.

A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Alapító Okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a 
Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola 
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos u. 26.

 3.  A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó 
és működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
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válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési 
rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakképző 
iskolai nevelés-oktatásszakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében, nevelhető, 
oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a szakképző iskolai nevelő, szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos 
nevelési igényű képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai 
előkészítés az első négy évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200  Szakmai középfokú oktatás 

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124  Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134  Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135  Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222  Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
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853232  Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a  
 szakképzési évfolyamokon
853234  Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933  Foglalkoztatást elősegítő képzések
855937  M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856092  Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
890505  Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
910121  Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

 12.  A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az 
intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola felvehető maximális tanulólétszám: 800 fő
Nappali képzésben: 800 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzés:

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 54 525 02 0010 54 01  Mezőgazdasági gépésztechnikus

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 621 04 0010 54 01  Kertész és növényvédelmi technikus
OKJ 54 622 01 0000  Parképítő és fenntartó technikus

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 54 541 01 0000  Élelmiszeripari technikus
OKJ 54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgőgyártó technikus
OKJ 54 541 01 0010 54 05  Élelmiszer-higiénikus
OKJ 54 541 01 0010 54 09  Sütő- és cukrászipari technikus

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 54 544 02 0010 54 03  Megújuló energiagazdálkodási technikus
OKJ 54 850 01 0010 54 02  Hulladékgazdálkodó
OKJ 54 850 02 0000 Természet- és környezetvédelmi technikus

Szakiskolai képzésben:

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 31 521 11 0000  Hegesztő
OKJ 33 522 02 0000 Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó 
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Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő
OKJ 33 622 01 0000 00 00  Dísznövénykertész

Közlekedés szakmacsoport:
OKJ 31 841 01 0010 21 02  Haszongépjármű vezető (tehergépkocsi-vezető)

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó
OKJ 33 541 04 1000 00 00  Pék-cukrász
OKJ 33 621 01 0000 00 00  Borász

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
OKJ 54 850 01 Környezetvédelmi technikus
OKJ 55 850 05 Természetvédelmi szaktechnikus

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 55 622 01 Kertészeti szaktechnikus
OKJ 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus
OKJ 54 621 02 Mezőgazdasági technikus
OKJ 55 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus
OKJ 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 55 541 01 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
OKJ 55 541 02 Élelmiszeripari technikus
OKJ 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus
OKJ 55 541 04 Hús- és baromfiipari szaktechnikus
OKJ 55 541 06 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
OKJ 55 541 07 Tartósítóipari szaktechnikus
OKJ 55 541 08 Tejipari szaktechnikus

Szakiskolai képzésben:

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 34 811 01 Cukrász

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 35 621 02 Biogazdálkodó
OKJ 34 622 01 Dísznövénykertész
OKJ 34 621 01 Gazda
OKJ 35 622 01 Gyógy- és fűszernövénytermesztő
OKJ 34 622 02 Kertész
OKJ 34 521 08 Mezőgazdasági gépész
OKJ 35 215 02 Virágkötő és virágkereskedő
OKJ 34 215 04 Virágdekoratőr
OKJ 35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermesztő

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 34 521 06 Hegesztő
OKJ 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
OKJ 35 582 03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
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Élelmiszer szakmacsoport:
OKJ 34 541 01 Édesipari termékgyártó
OKJ 34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás
OKJ 34 541 03 Húsipari termékgyártó
OKJ 34 541 04 Pék
OKJ 35 811 01 Sommelier
OKJ 34 541 05 Szőlész-borász

Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXXI.  Mezőgazdasági gépész
XXXIII. Mezőgazdaság
XXXVI. Élelmiszeripar

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában álló 
ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási 
szerződésben foglaltak az irányadók.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Szepsi Lackó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
Szepsi Lackó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló  

állami ingatlanokról

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 26.
Helyrajzi száma: 2379
Hasznos alapterülete: bruttó 13600 nm
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A Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a 
Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 9700 Szombathely, Szent László király u. 10.

 3.  A Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1. Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2. Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, 
fenntartó és működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium a kollégiumi ellátás, a szakközépiskolai 
nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint 
felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
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a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége:
A Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a szakképző 
nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi ellátás, a többi tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében 
nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
559011   Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913   Iskolai intézményi étkeztetés
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
853000   Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853121   Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124   Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131   Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853211   Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212   Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853214   Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221   Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222   Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224   Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
854211   Felsőfokú szakképzés
855921   Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922   Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi  
 nevelése
910121   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122   Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123   Könyvtári szolgáltatások
931204   Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

 12.  A Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és 
ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenységének felső 
határa az intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
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A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: 
780 fő
Nappali képzésben:  780 fő
ebből kollégiumi (9700 Szombathely, Szent László király u. 10.) férőhely:  100 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 545810100105401 Földmérő és térinformatikai technikus

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 545410100105409 Sütő- és cukrászipari technikus

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 54 541 02 Élelmiszeripari technikus

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

Szakiskolai képzés:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 3454104 Pék szakmunkás
OKJ 3454103 Húsipari termékgyártó  

Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXXVI.  Élelmiszeripar
XXXV.  Földmérés

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt. a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az 
irányadók.

A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratához

Kimutatás 
a Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátását szolgáló 

állami ingatlanokról

9700 Szombathely, Szent László király utca 10. 
Helyrajzi száma: 5487/11
Hasznos alapterülete: bruttó 1189 nm

9700 Szombathely, Kismezei utca 1–3. 
Helyrajzi száma: 10011/2
Hasznos alapterülete: bruttó 2057,7 nm

A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a Tokaji 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az alábbiak szerint 
kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése: Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest Nádor utca 32.)

 2. Székhelye: 3910 Tokaj, Tarcali út 52.

 3.  A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerve és 
székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján az alábbi 
alapfeladatokat látja el:
A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, 
felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 
alapfeladatokat látja el.

 8.  A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
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válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakképző iskolai nevelés-oktatás, szakiskolai 
nevelés-oktatás, felnőttoktatás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, pedagógiai-szakmai 
szolgáltatás. 
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai képzés, a szakképző iskolai 
képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy évfolyamon, felkészítés 
érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás  (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások 

 12.  A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve hogy 
ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.
A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított kiadási 
előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.
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 13. A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 400 fő
Nappali képzésben: 400 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben: 

Szakiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 31 521 20 0010 31 04  Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Vendéglátás-idegenforgalom:
OKJ 31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó
OKJ 33 811 02 1000 00 00 Pincér
OKJ 33 811 03 1000 00 00 Szakács

2013/2014. tanévtől:

Szakiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 34 521 08 Mezőgazdasági gépész
OKJ 35 521 02 Mezőgazdasági gépjavító
OKJ 34 811 02 Mezőgazdasági gazdasszony, falusi vendéglátó
OKJ 34 541 06 Szőlész-borász

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 34 811 03 Pincér
OKJ 34 811 04 Szakács

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak. A vagyon feletti 
rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak 
az irányadók.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

3910 Tokaj, Tarcali út 52.
Helyrajzi száma: 1426/6
Hasznos alapterülete: bruttó 52273 nm

A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a Toldi 
Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben –  
az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 24.

 3.  A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és 
működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium a kollégiumi ellátás, a szakközépiskolai nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.
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 9.  A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége:
A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a szakközépiskolai 
nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása, kollégiumi ellátás. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében, 
nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő, szakképző tevékenység, a szakiskolai képzés, a szakközépiskolai 
képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy évfolyamon, felkészítés 
érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
559011  Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913  Iskolai intézményi étkeztetés
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917  Munkahelyi étkeztetés
853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai okatás (9–12/13. évfolyam)
853 124  Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
855921  Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény 
módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
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A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: 1250 fő
Nappali képzésben: 1100 fő
Esti képzésben: 150 fő
ebből kollégiumi férőhely: 366 fő (2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 24.)

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzés:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 545410100105409 Sütő- és cukrászipari technikus
OKJ 545240100105403 Élelmiszer-minősítő laboratóriumi technikus
OKJ 545410100105405 Élelmiszer-higiénikus

Gépészet szakmacsoport:
OKJ 545210500105401 Élelmiszeri-ipari gépész technikus

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 548500100105404 Környezetvédelmi méréstechnikus

Szakiskolai képzés:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 33622011000 Dísznövénykertész
OKJ 316220100103104 Zöldségtermesztő
OKJ 3162200103102 Gyümölcstermesztő
OKJ 33521020000 Élelmiszer-ipari gépsor- és rendszerüzemeltető

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 33541040000 Pék
OKJ 33541051000 Pék-cukrász
OKJ 33541060000 Tartósítóipari termékgyártó 
OKJ 31541011000 Húsipari termékgyártó
OKJ 33541071000 Tejtermékgyártó

2013/2014 tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 5454101 Élelmiszeripari analitikus technikus
OKJ 5452101 Élelmiszeripari gépésztechnikus
OKJ 5454102 Élelmiszeripari technikus
OKJ 5554106 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

Informatika szakmacsoport:
OKJ 5448201 IT-mentor

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:
OKJ 5434101 Kereskedő

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 5585002 Környezetvédelmi mérés szaktechnikus
OKJ 5485001 Környezetvédelmi technikus
OKJ 5585004 Települési környezetvédelmi szaktechnikus 
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Szakiskolai képzés:

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 3481101 Cukrász

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 3462201 Dísznövénykertész
OKJ 3462202 Kertész
OKJ 3562202 Zöldség- és gyümölcstermesztő

Élelmiszer szakmacsoport:
OKJ 3454105 Pék

Szakközépiskolai ágazati képzés:
XXXVI.  Élelmiszeripar
XIII.  Informatika
XXVI.  Kereskedelem
XXIII.  Környezetvédelem-vízgazdálkodás

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában álló 
ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási 
szerződésben foglaltak az irányadók.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratához

Kimutatás 
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátását szolgáló  

állami ingatlanokról

2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.
Helyrajzi száma: 231
Hasznos alapterülete: nettó 41481 nm
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A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a Török 
János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – 
az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 2700 Cegléd, Széchenyi u. 16.

 3.  A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló irányító, fenntartó és 
működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6. A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai 
nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
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 11.  A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola alaptevékenysége: 
A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakiskolai nevelés-
oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, 
oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében, nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913  Iskolai intézményi étkeztetés
562917  Munkahelyi étkeztetés
853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853131  Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853214  Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskolavállalkozási tevékenységének felső határa az 
intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 640 fő
Nappali képzésben: 640 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzésben:

Egészségügy szakmacsoport:
OKJ 55 723 01 1000 00 00 Ápoló

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 54 850 01 0010 54 02  Hulladékgazdálkodó

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus
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Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 33 621 02 1000 00 00  Gazda

2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Egészségügy szakmacsoport:
OKJ 55 723 01 Ápoló
OKJ 54 720 01 Egészségügyi asszisztens
OKJ 55 725 05 Fizioterápiás szakasszisztens
OKJ 54 726 01  Gyógy- és sportmasszőr 

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
OKJ 54 850 01 Környezetvédelmi technikus
OKJ 55 850 01  Környezetvédelmi ügyintéző
OKJ 55 850 05 Természetvédelmi szaktechnikus

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 54 621 02 Mezőgazdasági technikus
OKJ 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
OKJ 55 581 04  Vidékfejlesztési szaktechnikus

Szociális szolgáltatások szakmacsoport:
OKJ 54 762 02 Szociális asszisztens

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdasági szakmacsoport:
OKJ 33 621 01 Gazda
OKJ 21 621 02 Állatgondozó
OKJ 35 621 01 Állattartó szakmunkás
OKJ 34 621 12 Aranykalászos gazda
OKJ 35 621 02 Biogazdálkodó 
OKJ 21 621 01 Mezőgazdasági munkás

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport:
OKJ 21 851 01 Hulladékgyűjtő és -szállító

Szociális szolgáltatások szakmacsoport:
OKJ 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
I. Egészségügy 
XXIII. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 
XXXI.  Mezőgazdasági gépész 
XXXIII.  Mezőgazdaság 

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában álló 
ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási 
szerződésben foglaltak az irányadók.
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A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló  

állami ingatlanokról

2700 Cegléd, Széchenyi út 16.
Helyrajzi száma: 2302/1
Hasznos alapterülete: nettó 8829 nm

A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 4561 Baktalórántháza, Naményi u. 7.

 3.  A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola, kollégium), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó 
és működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó
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 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  Az Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a kollégiumi ellátás, a szakközépiskolai 
nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetőinek megbízási, valamint felmentési 
rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenysége: 
A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alaptevékenységébe tartozik a gimnáziumi, 
szakközépiskolai, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása, kollégiumi ellátás. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében, 
nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a gimnáziumi, nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési 
igényű képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az 
első négy évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200  Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
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853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi  
 nevelése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855935 Szakmai továbbképzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége:
A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és 
ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumvállalkozási tevékenységének felső határa az 
intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: 740 fő
Nappali képzésben: 740 fő
ebből kollégiumi férőhely: 271 fő (4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.)

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzés:

Informatika szakmacsoport:
OKJ 54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető
OKJ 54 481 03 Informatikai rendszergazda
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Szakiskolai képzés:

Építészet szakmacsoport:
OKJ 33 582 15 1000 00 00  Kőműves
OKJ33 582 04 1000 00 00  Festő, mázoló, tapétázó

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 33 811 03 1000 00 00  Szakács
OKJ 31 812 01 0000 00 00  Panziós falusi vendéglátó

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 31 521 20 0010 31 04  Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

2013/14. tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Informatika szakmacsoport:
OKJ 54 481 04 Informatikai rendszergazda

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus

Szakiskolai képzés:

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:
OKJ 34 811 04 Szakács

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
OKJ 34 521 08 Mezőgazdasági gépész

Építészet szakmacsoport:
OKJ 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó
OKJ 34582 08 Kőműves és hidegburkoló

Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
XIII.  Informatika 
XXXI.  Mezőgazdasági gépész

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában álló 
ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási 
szerződésben foglaltak az irányadók.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatainak ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratához

Kimutatás 
Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.
Helyrajzi száma: 1274
Hasznos alapterülete: nettó 7130 nm

4561 Baktalórántháza, Vásártér utca 1.
Helyrajzi száma: 377
Hasznos alapterülete: nettó 4206 nm

4564 Nyírmada, Fényes Tanya 
Helyrajzi száma: 0255/24; /25; /26; /27
Hasznos alapterülete: nettó 1000 nm

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a Veres 
Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – 
az alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2.  Székhelye: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1–3. 
2.1. Telephelye (tagiskolája): Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Ujhelyi Imre Tagiskolája 

(9371 Vitnyéd Csermajor)

 3.  A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és 
működtető szerve és székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos
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 7.  A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
4. §-a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai 
nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
nevelése-oktatása alapfeladatokat látja el.

 8.  A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.

 9.  A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolavezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolafoglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakiskolai nevelés-
oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, 
oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében, nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
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853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai  
 gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123  Könyvtári szolgáltatások

 12.  A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolavállalkozási tevékenysége:
A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
vállalkozhat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az 
intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

 13.  A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 790 fő
Nappali képzésben: 790 fő
Székhelyen: a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 570 fő
Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Ujhelyi Imre Tagiskolája
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 220 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus
OKJ 54 621 04 0010 54 01  Kertész és növényvédelmi technikus
OKJ 54 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezető

Vegyipar szakmacsoport:
OKJ 54 524 01 0010 54 03  Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész
OKJ 31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 33 541 04 0000 00 00 Pék
OKJ 33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász
OKJ 31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó
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2013/2014. tanévtől:

Szakközépiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 54 621 01  Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
OKJ 54 621 02  Mezőgazdasági technikus
OKJ 55 621 02  Növényvédelmi szaktechnikus
OKJ 55 622 01  Kertészeti szaktechnikus

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 54 541 02  Élelmiszeripari technikus
OKJ 54 541 01  Élelmiszeripari analitikus technikus
OKJ 55 541 04  Hús- és baromfiipari szaktechnikus
OKJ 55 541 06  Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

Szakiskolai képzésben:

Mezőgazdaság szakmacsoport:
OKJ 34 811 02  Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
OKJ 34 621 02  Lovász
OKJ 35 813 01  Belovagló
OKJ 34 622 01  Dísznövénykertész
OKJ 35 622 01  Gyógy- és fűszernövény termesztő
OKJ 34 215 04  Virágkötő és virágkereskedő
OKJ 35 215 02  Virágdekoratőr

Élelmiszeripari szakmacsoport:
OKJ 34 541 04  Pék
OKJ 34 541 03  Húsipari termékgyártó
OKJ 34 541 02  Élelmiszeripari szakmunkás

Szakközépiskolai ágazati képzés (9–12. évfolyam):
XXXIII.  Mezőgazdaság ágazat
XXXVI.  Élelmiszeripar ágazat

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában álló 
ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási 
szerződésben foglaltak az irányadók.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatainak ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló  

állami ingatlanokról

9028 Győr, Régi Veszprémi út 1–3. 
Helyrajzi száma: 2327
Hasznos alapterülete: nettó 49800 nm

9371 Vitnyéd, Csermajor

A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (3)–(5), (7) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratát – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az 
alábbiak szerint kiadom:

 1. A költségvetési szerv elnevezése:
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola
1.1. A közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.)

 2. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. 

 3.  A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola közfeladatai és típusa:
3.1 Típusa: összetett iskola
3.2 Közfeladatai: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a alapján létrejött köznevelési intézmény 

(szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő-oktató munkát folytat.

 4.  A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerve és 
székhelye:
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 5.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

 6.  A költségvetési szerv működési köre: országos

 7.  A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján 
az alábbi alapfeladatokat látja el:
A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola a szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, 
felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 
alapfeladatokat látja el.

 8.  A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola működési rendje:
A költségvetési szerv működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a költségvetési szerv igazgatója készíti el, amely a nevelőtestületek és 
az igazgatótanács általi elfogadását követően a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. A fenntartó egyetértésével 
válnak érvényessé a költségvetési szerv működését szabályozó azon dokumentumok, amelyeknek elkészítését és 
fenntartói egyetértését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő.
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 9.  A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola vezetőinek megbízási, valamint felmentési rendje:
A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével – határozott időre, legfeljebb 5 évre, a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti 
fel. Egyéb tekintetben felette a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetőleg menti fel, de egyéb tekintetben a 
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 10.  A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hatálya alá tartoznak. 
A költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv igazgatója gyakorolja.

 11.  A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenysége:
A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakképző nevelés-oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelése, oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében, nevelhető, oktatható az a különleges 
bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű 
képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy 
évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
853200 Szakmai középfokú oktatás

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési  
 évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások 

 12.  A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenysége:
A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve 
hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.
A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskolavállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított 
kiadási előirányzatainak a 30%-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten 
kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2013.	évi	56.	szám	 20255

 13.  A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 680 fő
Nappali képzésben: 680 fő

 14.  Az általános képzés és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint oktatható szakképesítések 
megnevezése és azonosító száma:

Kifutó rendben:

Szakközépiskolai képzés:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 54 541 01 0010 54 09 Sütő- és cukrászipari technikus
OKJ 54 541 01 0010 54 05 Élelmiszer higiénikus

Szakiskolai képzés:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász
OKJ 33 541 04 0000 00 00 Pék
OKJ 31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó

A 2013/2014-es tanévtől:

Szakközépiskolai képzés:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus
OKJ 54 541 02 Élelmiszeripari technikus
OKJ 55 541 04 Hús- és baromfiipari szaktechnikus
OKJ 55 541 06 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
OKJ 55 541 07 Tartósítóipari szaktechnikus
OKJ 54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus

Szakiskolai képzésben:

Élelmiszeripar szakmacsoport:
OKJ 34 541 04 Pék
OKJ 34 541 03 Húsipari termékgyártó
OKJ 34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás

 15.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyonkezelés módja:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) alapján a Magyar Állam tulajdonában álló 
ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában vannak.
A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében az Nvt., a vagyonkezelési szerződésben, illetve a hasznosítási 
szerződésben foglaltak az irányadók.
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
Az alapító okirat melléklete tartalmazza a költségvetési szerv feladatellátását szolgáló állami ingatlanok felsorolását.

Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

Budapest, 2013. július 25.

KGF/1172/2/2013.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola alapító okiratához

Kimutatás 
a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola feladatellátását szolgáló állami ingatlanokról

4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.
Helyrajzi száma: 2815/14
Hasznos alapterülete: bruttó 2845 nm

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 23–25.

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 27.

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 3.

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 5.

A Hivatalos Értesítőt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
Felelős kiadó: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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