Okirat száma: SZIF/822/5/2020.

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 és 27. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum alapító okiratát a következők szerint
adom ki:

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

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum
1.1.2. rövidített neve: Közép-magyarországi ASzC

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 63-65.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás
Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

1062 Budapest, Andrássy út 63-65.

1.1

Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás
Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola
tanműhelye

1148 Budapest, Almádi utca 3-5.

2

Közép-magyarországi ASzC Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium

1106 Budapest, Maglódi út 4/b.

2.1

Közép-magyarországi ASzC Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium kollégiuma

1145 Budapest, Róna utca 177-179.

3

Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium

2081 Piliscsaba, József Attila utca 2.

3.1

Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium Leányvári tangazdasága

2518 Leányvár, 059/2 hrsz.

4

Közép-magyarországi ASzC Táncsics Mihály
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium

2600 Vác, Telep utca 2-4.

4.1

Közép-magyarországi ASzC Táncsics Mihály
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium Floch-pusztai tangazdasága

2133 Sződliget, Floch-puszta, 011/23;
011/6; 011/7; 011/16; 011/22 hrsz.

5

Közép-magyarországi ASzC Varga Márton
Kertészeti és Földmérési Technikum és
Kollégium

1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.

6

Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula
Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola

1106 Budapest, Maglódi út 8.

7

Közép-magyarországi ASzC Soós István
Borászati Technikum és Szakképző Iskola

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 83.

7.1

Közép-magyarországi ASzC Soós István
Borászati Technikum és Szakképző Iskola
Tangazdaság I.

1221 Budapest, Jósika utca 2-16.

7.2

Közép-magyarországi ASzC Soós István
Borászati Technikum és Szakképző Iskola
Tangazdaság II.

1221 Budapest, Jósika utca 2-16.

7.3

Közép-magyarországi ASzC Soós István
Borászati Technikum és Szakképző Iskola
Tangazdaság III.

2317 Szigetcsép, külterület 085/66
hrsz.

8

Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth
István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium

2377 Örkény, Fő utca 5–7.

8.1

Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth
István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium tangazdasága

2377 Örkény, Tatárszentgyörgyi út 29.

9

Közép-magyarországi ASzC Toldi Miklós
Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium

2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.

9.1

Közép-magyarországi ASzC Toldi Miklós
Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium Sütőtanműhely II.

2750 Nagykőrös, Szolnoki út 56.

9.2

Közép-magyarországi ASzC Toldi Miklós
Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium boltja

2750 Nagykőrös, Ceglédi út 7/A.

9.3

Közép-magyarországi ASzC Toldi Miklós
Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium tangazdaság

2750 Nagykőrös, Külterület 0511;
0512; 0522 hrsz.

10

Közép-magyarországi ASzC Fáy András
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium

2119 Pécel, Maglódi út 57.

10.1

Közép-magyarországi ASzC Fáy András
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium tangazdasága

2119 Pécel, Kishársas 0280/10 hrsz.

10.2

Közép-magyarországi ASzC Fáy András
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium tangazdasága, lovas pályája,
lovardája

2119 Pécel, Kishársas 0280/12 hrsz.

11

Közép-magyarországi ASzC Lipthay Béla
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium

3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 11.

11.1

Közép-magyarországi ASzC Lipthay Béla
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium tankonyhája

3170 Szécsény, Kossuth út 18.

2

11.2

Közép-magyarországi ASzC Lipthay Béla
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium tanműhelye

3170 Szécsény, Rimóci út 672/4 hrsz.

11.3

Közép-magyarországi ASzC Lipthay Béla
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium tangazdasága

3170 Szécsény, Külterület 016 hrsz.

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

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 08. 01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Agrárminisztérium
2.2.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1051 Budapest, Nádor utca 32.

2

AM Közép-magyarországi Agrárszakképző
Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

1106 Budapest, Maglódi út 4/b.

3

Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és
Szakközépiskola

1106 Budapest, Maglódi út 8.

4

Soós István Borászati és Élelmiszeripari
Szakgimnázium és Szakközépiskola

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 83.

5

Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

2377 Örkény, Fő utca 5–7.

6

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.

7

Fáy András Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

2119 Pécel, Maglódi út 57.

8

Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 11.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Agrárminisztérium
3.1.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Agrárminisztérium
3.2.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
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4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

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

4.2.

1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

853200

Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A szakképzési centrum fő feladatként a szakképző intézményein keresztül a
szakmajegyzékben meghatározott szakmára felkészítő szakmai oktatást és
szakképesítésre felkészítő szakmai képzést folytat.
A szakmai oktatás a képzési és kimeneti követelmények alapján ágazati alapoktatásban és
szakirányú oktatásban történik. A szakmai oktatás keretében az ágazati alapoktatással és a
szakirányú oktatással párhuzamosan vagy attól függetlenül a közismereti kerettanterv
szerinti oktatás folyik.
A szakképző intézményben a szakmai oktatást előkészítő évfolyam előzheti meg. Az
előkészítő évfolyamon a technikum nyelvi előkészítést, a szakképző iskola a szakma
megszerzéséhez szükséges kompetenciák tekintetében történő orientációs fejlesztést,
illetve dobbantó program keretében alapkompetencia-fejlesztést folytathat.
A szakképzés kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt
vevő kiskorú személy, a képzésben részt vevő fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló speciális igényeinek
figyelembevétele és egyéni képességeihez igazodó, legeredményesebb fejlődésének
elősegítése a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése
érdekében.
Kollégiumi alapfeladatot, valamint a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem
szakképzési és köznevelési tevékenységet is ellát.
Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai
alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.
A szakközépiskolai képzés keretében a szakmai vizsga letételét követően a tanuló
érettségi vizsgára készülhet fel.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

2

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

3

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

4

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

5

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

6

082044

Könyvtári szolgáltatások

7

092150

Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
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8

092221

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

9

092222

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

10

092231

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

11

092232

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

12

092260

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

13

092270

Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával
összefüggő működtetési feladatok

14

092290

Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

15

093010

Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

16

093020

Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

17

094170

Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

18

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

19

095040

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai
szolgáltatások

20

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

21

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

22

096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

23

096040

Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése

24

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv
módosított kiadási előirányzatainak a 30 %-a.

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 kancellár és
a főigazgató – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján történő –
megbízására és a megbízás visszavonására az agrárminiszter jogosult. Az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlását az Agrárminisztérium mindenkor hatályos Szervezeti és
Működési Szabályzata szabályozza.

5

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

közfoglalkoztatási jogviszony

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

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

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

Szakképző intézményenként az alapfeladat jogszabály szerinti megnevezése
6.1.1. Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és
Szakképző Iskola:
- Technikumi szakmai oktatás
- Technikum nyelvi előkészítés
- Szakképző iskolai szakmai oktatás
- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanuló nevelés-oktatása [érzékszervi
(hallás-) fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzd]
- Kifutó jelleggel: Felnőttoktatás
Szakgimnáziumi nevelés-oktatás
Szakközépiskolai nevelés-oktatás
Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás
6.1.2. Közép-magyarországi ASzC Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium:
- Technikumi szakmai oktatás
- Technikum nyelvi előkészítés
- Szakképző iskolai szakmai oktatás
- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanuló nevelés-oktatása [enyhe fokú
mozgásszervi, érzékszervi, vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzd; nem oktatható, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
aki aktivitásszabályozás, mozgásszervi, érzékszervi, halmozottan fogyatékos,
középsúlyos értelmi fogyatékos vagy autizmus spektrum (szociális
készségek) zavarával küzd]
- Kollégiumi ellátás
- Kifutó jelleggel: Felnőttoktatás
Szakgimnáziumi nevelés-oktatás
Szakközépiskolai nevelés-oktatás
Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás
6.1.3. Közép-magyarországi ASzC Soós István Borászati Technikum és Szakképző Iskola:
- Technikumi szakmai oktatás
- Technikum nyelvi előkészítés
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-

-

Szakképző iskolai szakmai oktatás
Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanuló nevelés-oktatása (mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos)
Kifutó jelleggel: Felnőttoktatás
Szakgimnáziumi nevelés-oktatás
Szakközépiskolai nevelés-oktatás

6.1.4. Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző
Iskola:
- Technikumi szakmai oktatás
- Technikum nyelvi előkészítés
- Szakképző iskolai szakmai oktatás
- Orientációs fejlesztés
- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanuló nevelés-oktatása (mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy autizmus spektrum
zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd)
- Kifutó jelleggel: Felnőttoktatás
Szakgimnáziumi nevelés-oktatás
Szakközépiskolai nevelés-oktatás
Szakiskolai nevelés-oktatás
Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás
6.1.5. Közép-magyarországi ASzC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és
Kollégium:
- Technikumi szakmai oktatás
- Technikum nyelvi előkészítés
- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanuló nevelés-oktatása [enyhe fokú
mozgásszervi, érzékszervi, vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzd]
- Kollégiumi ellátás
- Kifutó jelleggel: Felnőttoktatás
Szakgimnáziumi nevelés-oktatás
Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás
6.1.6. Közép-magyarországi ASzC Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium:
- Technikumi szakmai oktatás
- Technikum nyelvi előkészítés
- Szakképző iskolai szakmai oktatás
- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanuló nevelés-oktatása [mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a beilleszkedési, tanulási és
magatartási problémákkal, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd]
- Kollégiumi ellátás
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Kifutó jelleggel: Felnőttoktatás
Szakgimnáziumi nevelés-oktatás
Szakközépiskolai nevelés-oktatás
Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás

6.1.7. Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium:
- Technikumi szakmai oktatás
- Technikum nyelvi előkészítés
- Szakképző iskolai szakmai oktatás
- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanuló nevelés-oktatása [mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, illetve beilleszkedési, tanulási és
magatartási nehézséggel vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd]
- Kollégiumi ellátás
- Kifutó jelleggel: Felnőttoktatás
Szakgimnáziumi nevelés-oktatás
Szakközépiskolai nevelés-oktatás
Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás
6.1.8. Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium:
- Technikumi szakmai oktatás
- Technikum nyelvi előkészítés
- Szakképző iskolai szakmai oktatás
- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a többi gyermekkel,
tanulóval
együtt
nevelhető,
oktatható
tanuló
nevelés-oktatása
[beszédfogyatékos, a nagyothalló, a figyelem- vagy magatartási zavarral, a
tanulási zavarral küzdő (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), az enyhe értelmi
fogyatékos, az autizmus spektrumzavarral küzd; a felsorolt fogyatékosságok
együttes előfordulása esetén a halmozottan fogyatékos tanulók]
- Kollégiumi ellátás
- Kifutó jelleggel: Felnőttoktatás
Szakgimnáziumi nevelés-oktatás
Szakközépiskolai nevelés-oktatás
6.1.9. Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium:
- Technikumi szakmai oktatás
- Technikum nyelvi előkészítés
- Szakképző iskolai szakmai oktatás
- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanuló nevelés-oktatása [enyhe fokú
mozgásszervi, érzékszervi, vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzd; nem oktatható az a gyermek, aki egyéb érzékszervi, értelmi
vagy halmozottan fogyatékos, valamint autizmus spektrum zavarral (szociális
készségzavarral) küzd]
- Kollégiumi ellátás
- Kifutó jelleggel: Felnőttoktatás
Szakgimnáziumi nevelés-oktatás
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Szakközépiskolai nevelés-oktatás
Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás
6.1.10. Közép-magyarországi ASzC Táncsics Mihály Mezőgazdasági Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium:
- Technikumi szakmai oktatás
- Technikum nyelvi előkészítés
- Szakképző iskolai szakmai oktatás
- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanuló nevelés-oktatása [enyhe fokú
mozgásszervi, érzékszervi, vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzd]
- Kollégiumi ellátás
- Kifutó jelleggel: Felnőttoktatás
Szakgimnáziumi nevelés-oktatás
Szakközépiskolai nevelés-oktatás
Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás
6.1.11. Közép-magyarországi ASzC Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium:
- Technikumi szakmai oktatás
- Technikum nyelvi előkészítés
- Szakképző iskolai szakmai oktatás
- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanuló nevelés-oktatása [mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, zavarral) küzd]
- Kollégiumi ellátás
- Kifutó jelleggel: Felnőttoktatás
Szakgimnáziumi nevelés-oktatás
Szakközépiskolai nevelés-oktatás
6.2.

A szakképző intézmény vezetőjének megbízási rendje: A szakképzési centrum részeként
működő szakképző intézmény igazgatójának megbízására és a megbízás visszavonására az
agrárminiszter jogosult. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört – a megbízás és annak
visszavonása kivételével – a szakképzési centrum főigazgatója gyakorolja.
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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 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI
AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM 2020. augusztus 28. napján kelt, 2020. szeptember 01. napjától
alkalmazandó SZIF/822/6/2020. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
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