
Okirat száma: KVFO/54078-1/2020-ITM 

Módosító okirat 

A Veszprémi Szakképzési Centrum az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 2019. 
augusztus 30. napján kiadott, KVFO/75602/2019-ITM számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a szakképzésről szóló 2019. 
évi LXXX. törvény 22. § (6) bekezdése alapján a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.3.2. alpontjába foglalt táblázat 

• 1. sorában a „Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma” szövegrész helyébe a „Veszprémi 
SZC Ipari Technikum” szöveg, 

• 2. sorában a „Veszprémi SZC Jendrassik – Venesz Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája” szövegrész helyébe a „Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz 
Technikum” szöveg, 

• 3. sorában a „Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma” szövegrész helyébe a „Veszprémi SZC Öveges József Technikum és 
Kollégium” szöveg, 

• 4. sorában a „Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája” szövegrész 
helyébe a „Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakképző Iskola” szöveg, 

• 5. sorában a „Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma” 
szövegrész helyébe a „Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási 
Technikum” szöveg, 

 6. sorában a „Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma” szövegrész helyébe a „Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum” 
szöveg, 

 7. sorában a „Veszprémi SZC "SÉF" Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája” szövegrész helyébe a „Veszprémi SZC "SÉF" Vendéglátás-Turizmus 
Technikum és Szakképző Iskola” szöveg, 

 8. sorában a „Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma” szövegrész helyébe a „Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Technikum 
és Kollégium” szöveg lép. 

2. Az alapító okirat 3.3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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. Az alapító okirat 3.3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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.” 



2 

4. Az alapító okirat 3. alcíme a következő 3.4. ponttal egészül ki: 

„3.4. 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 

1 

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 

„ 

5. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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.” 

6. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai, technikumi szakmai oktatást, szakképző 
iskolai szakmai oktatást és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi 
alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési 
tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, 
illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.” 

7. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat következő 7. és 8. sorai elhagyásra 
kerülnek a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű 
megváltozásával: 

„ 

7 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 

8 092212 
Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi 
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 

„ 

8. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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 
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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.” 

9. Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat következő 1. sora elhagyásra kerül a 
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával: 

„1 közalkalmazotti jogviszony 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet” 

10. Az alapító okirat 6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

6.1. Szakképző intézményenként az alapfeladat jogszabály szerinti megnevezése 

6.1.1. Veszprémi SZC Ipari Technikum: technikumi szakmai oktatás, a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartás-szabályozási zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.2. Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz 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. 

6.1.3. Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium: technikumi szakmai 
oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás, kollégiumi ellátás, a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt nevelhető, oktatható egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, 
súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral küzdő sajátos 
nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.4. Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakképző Iskola: szakképző iskolai szakmai oktatás, 
szakiskolai nevelés-oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható hallásszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, autizmus spektrumzavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartás-szabályozási zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.5. Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum: 
technikumi szakmai oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral küzdő sajátos nevelési 
igényű tanulók ellátása. 

6.1.6. Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum: technikumi szakmai oktatás, 
szakképző iskolai szakmai oktatás, kollégiumi ellátás, a többi gyermekkel, tanulóval 
együtt nevelhető, oktatható súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási 
zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.7. Veszprémi SZC "SÉF" Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola: 
technikumi szakmai oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás, a többi 



4 

gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartás-szabályozási zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. 

6.1.8. Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium: technikumi 
szakmai oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás, kollégiumi ellátás, a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható autizmus spektrumzavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, 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.” 

 

Jelen módosító okiratot 2020. július 1. napjától kell alkalmazni. 
 

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

 

Prof. Dr. Palkovics László 
innovációért és technológiáért felelős 

miniszter 
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