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Okirat száma: KVFO/54062/2020-ITM

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a szakképzésről szóló
2019. évi LXXX. törvény 22. § (6) bekezdése alapján a Nógrád Megyei Szakképzési
Centrum alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Nógrád Megyei Szakképzési Centrum
1.1.2. rövidített neve: Nógrád Megyei SZC

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Nógrád County Center for Vocational Education and Training
1.2.2. német nyelven: Fachbildungszentrum vom Komitat Nógrád

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
1.3.2. telephelyei:

1

telephely megnevezése

telephely címe

Nógrád Megyei SZC Szondi György
Technikum és Szakképző Iskola

2660 Balassagyarmat, Régimalom utca 2.

1.1

2660 Balassagyarmat, Szondi utca 19.

2

Nógrád Megyei SZC Stromfeld Aurél
Technikum

3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

3

Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály
Technikum

3100 Salgótarján, Május 1. út 58.

4

Nógrád Megyei SZC Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Technikum és Szakképző
Iskola

3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4.

4.1

3100 Salgótarján, Ady Endre út 2.

5

Nógrád Megyei SZC Borbély Lajos
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3104 Salgótarján, Csokonai út 29.

5.1

Nógrád Megyei SZC Borbély Lajos
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Intézményegysége

3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2.
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Nógrád Megyei SZC Fáy András Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
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3070 Bátonyterenye, Ózdi út 39.

6.1

3070 Bátonyterenye, Orgona út 1/A.

6.2

3060 Pásztó, Rákóczi út 1.

6.3.

3060 Pásztó, Rákóczi út 5.

7

Nógrád Megyei SZC Szent-Györgyi Albert
Technikum

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem
útja 50.

8

Nógrád Megyei SZC Mikszáth Kálmán
Technikum és Szakképző Iskola

2660 Balassagyarmat, Hétvezér utca 26.

8.1

2651 Rétság, Rákóczi út 32.

8.2

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út
14.

8.3

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út
16.

8.4

2660 Balassagyarmat, József Attila utca 1.

8.5

2660 Balassagyarmat, József Attila utca 3.

8.6

2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima
tér 2.

8.7

2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 2.

8.8

2660 Balassagyarmat, Ipolypart utca 5/A.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015.07.01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium
2.2.2. székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

2.3.

1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1051 Budapest, Nádor utca 32.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium
3.1.2. székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
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A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium
3.2.2. székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

3.3.

A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök
esetén
3.3.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal, 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
3.3.2. átruházott irányítási hatáskörök: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § b) és g-j) pontjaiban meghatározott irányítási
hatáskörök.
3.3.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: a
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
77. § (2) bekezdése.

3.4.

1

A költségvetési szerv tekintetében nem középirányító szervre átruházott irányítási
hatáskörök esetén
az irányítási hatáskör
átruházásáról rendelkező
törvény, kormányrendelet
megjelölése

az irányítási hatáskör
gyakorlójának
megnevezése,
székhelye

ügycsoportok

az átruházott
irányítási
hatáskörök

a szakképzésről szóló
törvény végrehajtásáról
szóló 12/2020. (II. 7.)
Korm. rendelet (a
továbbiakban: Szkr.)

Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési
Hivatal, 1089
Budapest, Kálvária
tér 7.

az Szkr.-ben
meghatározott
ügycsoportok

az Áht. 9. § e) és
f) pontja

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a
továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

853200

Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai
szakmai oktatást, szakgimnáziumi nevelést-oktatást, kollégiumi alapfeladatot, valamint a
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, továbbá nevelő és oktató
munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Az Arany János KollégiumiSzakközépiskolai Programmal, Arany János Tehetséggondozó Programmal és az Arany
János Kollégiumi Programmal keretében folyó nevelés-oktatási feladatokat is ellát. Tervezi
és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból
támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.
3
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A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

2

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

4

082044

Könyvtári szolgáltatások

5

092140

Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon

6

092150

Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

7

092221

Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

8

092222

Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés
megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai
feladatai a szakképző iskolákban

9

092231

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

10

092232

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a
szakképző iskolákban

11

092260

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és
szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

12

092270

Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával
összefüggő működtetési feladatok

13

092290

Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

14

093020

Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

15

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

16

095040

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai
szolgáltatások

17

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

18

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

19

096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

20

096040

Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése

21

098061

Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai

22

098062

Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai

23

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nógrád megye

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:
A szakképzési centrum vállalkozási tevékenységének felső határa a költségvetési szerv
módosított költségvetési kiadási előirányzatainak a 30 %-a.
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A szakképzési centrumot a főigazgató és a kancellár önállóan vezeti és képviseli. A
főigazgató felel a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmények
szakképzési alapfeladatainak ellátásáért. A kancellár felel a szakképzési centrum
törvényes és szakszerű működéséért. A főigazgató és a kancellár – a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján történő – megbízására és
megbízásának visszavonására a szakképzésért felelős miniszter jogosult. A főigazgató és a
kancellár felett a munkáltatói jogokat – a főigazgatói, illetve a kancellári megbízás és
annak visszavonása kivételével – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke,
mint a szakképzési intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

2

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

3

közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

6. A szakképzési centrum részeként működő
szakképző intézményekre vonatkozó rendelkezések
6.1.

Szakképző intézményenként az alapfeladat jogszabály szerinti megnevezése
6.1.1. Nógrád Megyei SZC Szondi György Technikum és Szakképző Iskola: technikumi
szakmai oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval
együtt nevelhető, oktatható hallásszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzdő, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral
küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.
6.1.2. Nógrád Megyei SZC Stromfeld Aurél Technikum: technikumi szakmai oktatás,
szakképző iskolai szakmai oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható hallásszervi fogyatékos, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.
6.1.3. Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum: technikumi szakmai oktatás, a
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható látásszervi fogyatékos,
hallásszervi fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzdő, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral
küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.
6.1.4. Nógrád Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és
Szakképző Iskola: technikumi szakmai oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás,
a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható autizmus
spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, súlyos tanulási,
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figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral küzdő sajátos nevelési igényű
tanulók ellátása.
6.1.5. Nógrád Megyei SZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium:
technikumi szakmai oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás, kollégiumi ellátás,
a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható súlyos tanulási, figyelemvagy magatartás-szabályozási zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók
ellátása.
6.1.6. Nógrád Megyei SZC Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium:
technikumi szakmai oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás, kollégiumi ellátás,
a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható látásszervi fogyatékos,
hallásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdő, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.
6.1.7. Nógrád Megyei SZC Szent-Györgyi Albert Technikum: technikumi szakmai
oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási
zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.
6.1.8. Nógrád Megyei SZC Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola:
technikumi szakmai oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás, szakgimnáziumi
nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható
látásszervi fogyatékos, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási
zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása.
6.2.

A szakképző intézmény vezetőjének megbízási rendje: A szakképző intézmény igazgatóját
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke, mint a szakképzési
intézményfenntartó központ vezetője a szakképzésért felelős miniszter egyetértésével
bízza meg. A szakképzésért felelős miniszter az egyetértést csak jogszabálysértés esetén
tagadhatja meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat – a megbízás és annak
visszavonása kivételével – a szakképzési centrum főigazgatója gyakorolja. Az igazgató
kiválasztása – az Szkt. 46. § (3) bekezdésében és az Szkr. 128. § (5) bekezdésében
meghatározott kivételekkel – nyilvános pályázat útján történik.
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ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a NÓGRÁD MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
2020. június 26. napján kelt, 2020. július 01. napjától alkalmazandó KVFO/54062-1/2020-ITM okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. július 02.
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