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Tárgy: A Martin János Technikum Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola  módosított

adatainak nyilvántartáson történő átvezetése

A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a  továbbiakban:  Nkt.)  21.  §  (2)  bekezdése

alapján – a vármegyei kormányhivatal jogkörében eljárva  – meghoztam az alábbi

h a t á r o z a t o t

A Nő A Siker Alapítvány (székhelye: 3530 Miskolc, Thököly u. 11. 3. e. 3. sz.) képviseletében eljáró

Matiscsák Éva kuratóriumi elnök által  benyújtott  kérelemnek helyt  adva a Martin János Technikum

Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola  (székhelye: 3529 Miskolc, Áfonyás utca

18/A;  OM:  203493;  továbbiakban:  Intézmény)   a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal

2023.  január  19.  napján  kelt  BO/05/00121-2/2023.  számú  határozatával  kiadott  nyilvántartásban

szereplő  adatait  egységes  szerkezetbe  foglalva  a  2022/2023.  tanévtől  az  alábbiak  szerint

(a módosításokat dőlt betűvel jelölve):

m ó d o s í t o m :

Az alapító neve és székhelye:

Nő a Siker Alapítvány 

3530 Miskolc, Thököly u. 11. 3. e. 3. sz.

értesítési cím: 3503 Miskolc, Pf.: 133

A Fenntartó neve és székhelye:

Nő a Siker Alapítvány 

3530 Miskolc, Thököly u. 11. 3. e. 3. sz.

értesítési cím: 3503 Miskolc, Pf.: 133

A Fenntartó képviselője:

Matiscsák Éva kuratóriumi elnök

Az Intézmény neve:

Martin János Technikum Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

Az Intézmény rövid neve:

MTSZSZKI

Hatósági Főosztály
3525 Miskolc, Városház tér 1. Telefon: (36-46) 512 940 Fax: (36-46) 512 943 hatosag@borsod.gov.hu  Honlap: www.kormanyhivatal.hu

            KRID: 465499175
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Az Intézmény székhelye:

3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/A.

Az Intézmény tagintézménye: 

Nincs.

Az Intézmény telephelyei:

3529 Miskolc, Áfonyás u. 18.

3529 Miskolc, Áfonyás u. 16.

3529 Miskolc, Áfonyás u. 33.

Alapításának éve:

2021.

Az Intézmény típusa: 

Szakképzési alapfeladatot  is ellátó, többcélú köznevelési  intézmény: szakképző iskola,  szakiskola és

készségfejlesztő  iskola.  Az  intézmény  elkötelezett  köznevelési  intézményként,  fenntartó  által  a

jóváhagyott  pedagógiai  program,  szakmai  program,  szervezeti  és  működési  szabályzat  és  házirend

alapján, a működési engedélyében meghatározottak szerint tevékenykedik.

Az Intézmény OM azonosítója:

203493

Az Intézmény adószáma:

19310307-2-05

Az Intézmény pénzforgalmi számlaszáma:

10700086-72816949-51100005

Az Intézmény képviseletére jogosult személy neve:

Rozinay Zoltán intézményvezető

Az Intézmény nyilvántartásba vételének napja:

2021. július 27.

Az Intézmény létesítő Alapító Okiratának kelte:

2021. június 17.

2021. szeptember 1.

2022. január 21.

2022. február 21.

Az Intézmény hatályos Alapító Okiratának kelte:

2023. február 06.

Az Intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:

(a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 14a. pontja, valamint a szakképzésről szóló

2019. évi LXXX. törvény 7. § 6. pontja szerint)
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 A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

 A 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről, a szakképzésről szóló törvény 

 A 12/2020-as (II. 07.) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 A Szakmaijegyzék (SZJ) a  a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020-as (II. 

07.) Kormányrendelet

 technikumi oktatás – nevelés-képzés 

 szakképző iskolai nevelés –oktatás - képzés

 szakiskolai nevelés – oktatás - képzés

 készségfejlesztő iskolai nevelés – oktatás - képzés

Szakképzési alapfeladat: 

      

Technikum

 - ágazati alapvizsga

 - technikus vizsga

 - érettségi vizsga

Szakképző iskola,

-ágazati alapoktatás – ágazati alapvizsga

-szakirányú oktatás

-szakmai oktatás keretében közismereti kerettanterv szerinti oktatás

 Felzárkóztató Programok működtetése,

 Rugalmas tanulási utat képviselő programok indítása: 

 Orientációs fejlesztés

 Dobbantó Program 

 Műhelyiskola

 Pályaorientációs felkészítés

 Érettségire felkészítő képzés (esti tagozat)

 Felnőttoktatás-felnőttképzés

 A többi gyermekkel, tanulóval együtt oktatható, nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók iskolai

nevelése – oktatása -képzése

 Azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az iskolai nevelése – oktatása –

képzése,  akik  az  e  célra  létrehozott  gyógypedagógiai  iskolai  osztályban  eredményesebben

foglalkoztathatóak

Szakiskolai és Készségfejlesztő Iskolai nevelés - oktatás

 Pályaorientációs felkészítés

 Sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelése, oktatása, képzése

 a tanulók  érdeklődése,  igénye  szerint  nem kötelező  (választható)  tanórai  és  tanórán  kívüli  

foglalkozások  szervezése,  fejlesztés,  felzárkóztatás,  tehetséggondozás,  speciális  kiegészítő  

ismeretek átadása,

 a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás,

 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű középiskolai oktatása - nevelése, képzése

 sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai tanulószobai nevelése,
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 beilleszkedési, tanulási zavarral küzdő tanuló felzárkóztató célú integrált nevelése,

 az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció (angol, német) 

 kulturális, szabadidős, egészségfejlesztési feladatok ellátása,

 diáksport tevékenység biztosítása,

 minőségirányítási rendszer (MIR) működtetése 

 egész napi elfoglaltságot biztosító és tanulószobai ellátás biztosítása

 intézményi közétkeztetés biztosítása,

 kedvezményes étkeztetés, tankönyvtámogatás biztosítása,

 bejáró tanulók ellátása,

 informatikai fejlesztés

A nemzeti  köznevelésről szóló  2011.  évi  CXC.  törvény 4.§  25.  pontja  rögzíti,  hogy  sajátos nevelési

igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság

szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos,

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)

küzd. 

A fenti körből az intézmény alapfeladatában elláthatja a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján

 értelmi fogyatékos,

 mozgásszervi,

 érzékszervi (látási, hallási), 

 beszédfogyatékos, 

 autista

 több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási 

zavarral) küzdő tanulót,

továbbá: 

azt a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót, aki a nemzeti köznevelésről szóló

2011.  évi  CXC.  törvény  4.§  3.  pontja szerint  a  szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  az

életkorához  viszonyítottan  jelentősen  alulteljesít,  társas  kapcsolati  problémákkal,  tanulási,

magatartásszabályozási  hiányosságokkal  küzd,  közösségbe  való  beilleszkedése,  továbbá

személyiségfejlődése  nehezített  vagy  sajátos  tendenciákat  mutat,  de  nem minősül  sajátos  nevelési

igényűnek.

Az alapfeladat ellátásához kapcsolódó további intézményi feladatok:

- kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás, hátrányos, halmozottan hátrányos tanulók 

felzárkóztatása, képesség-kibontakoztató, integrációs nevelés-oktatás,

- közösségi  szolgálat  megszervezése,  teljesítésének  támogatása  az  érettségi  előtt  állók  

vonatkozásában

- tanulmányok alatti vizsgák szervezése, vizsgáztatás,

- érettségi és szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása,

- ágazati alapoktatás befejezéséhez ágazati alapvizsga szervezése, vizsgáztatás,

- az intézmény profiljához illeszkedő egyéb, iskolarendszeren kívüli  szakmai  oktatás,  képzés,  

vizsgáztatás, 

- pedagógusok részére belső képzések tartása,

- hittanoktatás, hitéleti programok biztosítása, 

- rendezvények szervezése.
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Alaptevékenységek:

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, a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet alapján:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 853100 Általános középfokú oktatás

2 853200 Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az Alapítvány fő feladataként a technikumi ágazati alapoktatást, szakirányú oktatást, szakképző iskolai

szakmai oktatást, szakiskolai nevelést-oktatást, képzést és duális szakmai oktatást és a készségfejlesztő

iskolai nevelést – oktatást,  képzést a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos

nevelési igényű (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés

fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos,

- hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos

értelmi  fogyatékos,  halmozottan  fogyatékos)  gyermekek,  tanulók  iskolai  nevelését-oktatását,  képzést

folytatja inkluzív módon.

A 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.

Kormányzati 

funkciószám

Kormányzati funkció megnevezése

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

3 082044 Könyvtári szolgáltatások

4 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon

5 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

6
092260

Szakképző iskola tanulóinak szakmai és közismereti oktatásával       

összefüggő feladatok

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
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11 092270
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok

12 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

13 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

14 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

15 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

16 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

17 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

18 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai

19 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

20 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

21 095030
  Szakképzési és felnőttképzési támogatások

22 095040   Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatás

Egyéb tevékenységek:

1 084070
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése

2 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

3 081045 Szabadidő- sport, (rekreációssport) tevékenység és támogatása

4 081044 Fogyatékossággal élők iskolai diáksport tevékenysége és támogatása

5 081043 Iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása

6 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

7 074032 Ifjúság – egészségügyi gondozás

Az Intézmény egyéb feladatának TEÁOR szerinti kódszáma, megnevezése

8559 Mns egyéb oktatás

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

6820 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

5629 Egyéb vendéglátás

8552 Kulturális képzés
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9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

8551 Sport, szabadidős képzés

8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

0840          Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások

Az Intézményben folyó képzések ágazatai/szakmacsoportjai, alapszakmák:

Iskola rendszerű nappali oktatás

Technikumi oktatás

Ágazat
Azonosító

szám

Szakma 

ké
p

zé
si

id
ő

 (
év

)

Munkarend
megnevezés szakmairány

Egészségügy 5 0913 03 04 Gyakorló ápoló - 5 nappali

Egészségügy 5 0913 03 01 Általános ápoló - 6 nappali

Egészségügy 5 0923 03 09 Rehabilitációs terapeuta
Gyógymasszőr

5 nappali
Fizioterápiás asszisztens

Szociális

ágazathoz

tartozó

5 0922 22 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő- 5 nappali

Szakképző iskolai képzés:

Ágazat
Azonosító

szám

Szakma

ké
p

zé
s

i

id
ő

 (
é

v
)

Munkarend
megnevezés szakmairány

Kreatív 4 0211 16 12 Nyomdász Nyomtatványfeldolgozó 3 nappali

Kreatív 4 0723 16 01 Bőrtermékkészítő Bőrdíszműves 3 nappali

Fa- és bútoripar 4 0722 08 01 Asztalos - 3 nappali

Fa- és bútoripar 4 0723 08 03 Kárpitos - 3 nappali

Élelmiszeripar 4 0721 05 11 Pék - 3 nappali

Élelmiszeripar 4 0721 05 12 Pék-cukrász - 3 nappali

Kreatív 4 0723 16 03 Divatszabó Női szabó 3 nappali

Kreatív 4 0723 16 03 Divatszabó Férfi szabó 3 nappali

Turizmus-

vendéglátás
4 1013 23 05 Szakács - 3 nappali

Turizmus-

vendéglátás
4 1013 23 04

Pincér – vendégtéri

szakember
- 3 nappali

Szociális

ágazathoz 

tartozó

4 0923 22 03
Szociális ápoló és 

gondozó
- 3 nappali
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Szakiskolai képzés: (előkészítő + szakmai évfolyam)

Nappali munkarend

Ágazat
Egyedi

azonosító
részszakképzés

Fogyatékosság típusa

EF: értelmi fogyatékos

HF: Hallás fogyatékos

LF: Látás fogyatékos

MF: Mozgás fogyatékos ké
p

zé
s

i 
id

ő
 (

é
v

)

Megalapozó

dokumentu-

mok:

KKK: Képzési

és Kimeneti

Követelmény 

PTT:

program-

tanterv

PK: program-

követelmény

SKT:

speciális

kerettanterv

Mezőgazdaság

és erdészet
1 Állatgondozó EF HF 1+2

KKK, PTT,

SKT

Mezőgazdaság

és erdészet
2 Aranykalászos gazda EF HF 1+2

KKK, PTT,

SKT

Fa- és bútor-

ipar
3 Asztalosipari szerelő EF HF 1+2

KKK, PTT,

SKT

Kereskedelem 4 Bolti előkészítő EF 1+2
KKK, PTT,

SKT

Kreatív 5 Bőrtárgy készítő EF HF MF 1+2
KKK, PTT,

SKT

Turizmus-ven-

déglátás
6 Cukrászsegéd EF HF 1+2

KKK, PTT,

SKT

Szociális 7 Családellátó EF 1+2 PK, SKT

Élelmiszeripar 8
Csokoládétermék-gyár-

tó
EF HF 1+2

KKK, PTT,

SKT

Kereskedelem 9 Élelmiszer-eladó EF LF 1+2 PK, SKT

Mezőgazdaság

és erdészet
10 Erdőművelő EF HF 1+2

KKK, PTT,

SKT

Mezőgazdaság

és erdészet
11 Faiskolai kertész EF HF 1+2

KKK, PTT,

SKT

Építőipar 12 Falazó kőműves EF HF 1+2
KKK, PTT,

SKT

Élelmiszeripar 13 Falusi vendéglátó EF HF 1+2 PK, SKT

Fa- és bútor-

ipar
14 Famegmunkáló EF HF 1+2

KKK, PTT,

SKT

Gépészet 15
Fémipari gyártás elő-

készítő
EF HF 1+2

KKK, PTT,

SKT
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Szociális 16 Háztartásvezető EF 1+2
KKK, PTT,

SKT

Környezetvé-

delem és víz-

ügy

17
Hulladékgyűjtő és -

szállító
EF HF 1+2 KKK, PTT,

SKT

Környezetvé-

delem és víz-

ügy

18
Hulladékválogató és -

feldolgozó
EF HF 1+2 KKK, PTT,

SKT

Élelmiszeripar 19 Húskészítmény gyártó EF 1+2
KKK, PTT,

SKT

Élelmiszeripar 20 Keksz- és ostyakészítő EF HF 1+2
KKK, PTT,

SKT

Közlekedés 21 Kerékpárszerelő EF HF LF 1+2 PK, SKT

Mezőgazdaság

és erdészet
22 Kerti munkás EF HF 1+2

KKK, PTT,

SKT

Kreatív 23 Kézi könyvkötő EF HF LF MF 1+2
KKK, PTT,

SKT

Mezőgazdaság

és erdészet
24 Koszorúkötő EF HF LF 1+2

PK, SKT

Kreatív 25 Lakástextil-készítő EF HF 1+2
KKK, PTT,

SKT

Mezőgazdaság

és erdészet
26

Mezőgazdasági mun-

kás
EF HF 1+2

KKK, PTT,

SKT

Mezőgazdaság

és erdészet
27 Parkgondozó EF HF 1+2

KKK, PTT,

SKT

Közlekedés és 

szállítmányo-

zás

28 Raktáros HF 1+2 KKK, PTT,

SKT

Építőipar 29 Sírkő és műkőkészítő HF 1+2
KKK, PTT,

SKT

Élelmiszeripar 30
Sütőipari és gyorspék-

ségi munkás
EF HF LF 1+2

KKK, PTT,

SKT

Turizmus és 

vendéglátás
31 Szakácssegéd EF HF LF 1+2

KKK, PTT,

SKT

Informatika és 

távközlés
32

Számítógépes adatrög-

zítő
EF HF LF MF 1+2

PK, SKT

Építőipar 33 Szobafestő EF HF 1+2
KKK, PTT,

SKT

Kreatív 34
Textiltermék-összeállí-

tó
EF HF 1+2

KKK, PTT,

SKT
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Nappali munkarend

Ágazat
Egyedi

azonosító

teljes szakképesítés

(adaptált program

alapján)

Fogyatékosság típusa

EF: értelmi fogyatékos

HF: Hallás fogyatékos

LF: Látás fogyatékos

MF: Mozgás fogyatékos ké
p

zé
s

i 
id

ő
 (

é
v

)

Megalapozó

dokumentu-

mok:

KKK: Képzési

és Kimeneti

Követelmény 

PTT:

program-

tanterv

PK: program-

követelmény

SKT:

speciális

kerettanterv

Fa- és bútor-

ipar
472281 Asztalos EF HF 1+4

KKK, PTT,

SKT

Építőipar 473262 Bádogos HF 1+4
KKK, PTT,

SKT

Kreatív 4723161

Bőrtermékkészítő (Bőr-

díszműves szakma-

irány)

EF HF MF 1+4 KKK, PTT,

SKT

Építőipar 473263 Burkoló EF HF 1+4
KKK, PTT,

SKT

Turizmus-ven-

déglátás
41013231 Cukrász EF HF 1+4

KKK, PTT,

SKT

Kreatív 4723163
Divatszabó (Női szabó 

szakmairány)
EF HF MF 1+4

KKK, PTT,

SKT

Egyészégügy 3910-1
Egészségfejlesztési 

segítő
EF HF 1+4

PK, SKT

Építőipar 4732103
Épület- és szerkezetla-

katos
EF HF 1+4

KKK, PTT,

SKT

Élelmiszeripar 472157
Erjedés- és üdítőital-

ipari termékkészítő
EF HF 1+4

KKK, PTT,

SKT

Építőipar 473265
Festő, mázoló, tapétá-

zó
EF HF 1+4

KKK, PTT,

SKT

Gépészet 4715108 Hegesztő EF HF 1+4
KKK, PTT,

SKT

Fa- és bútor-

ipar
472383 Kárpitos EF HF 1+4

KKK, PTT,

SKT

Kreatív 4214164

Kerámia- és porcelán 

készítő (Gipszmodell-

készítő szakmairány)

EF HF MF 1+4

KKK, PTT,

SKT
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Kreatív 4214164

Kerámia- és porcelán 

készítő (Kerámia- és 

porcelántárgykészítő 

szakmairány)

EF HF MF 1+4
KKK, PTT,

SKT

Kreatív 4214164

Kerámia- és porcelán 

készítő (Porcelánfestő 

szakmairány)

EF HF MF 1+4 KKK, PTT,

SKT

Mezőgazdaság

és erdészet
4812175 Kertész EF HF 1+4

KKK, PTT,

SKT

Élelmiszeripar 4721510
Kistermelői élelmisze-

relőállító
EF HF 1+4

KKK, PTT,

SKT

Építőipar 473268 Kőműves EF HF 1+4
KKK, PTT,

SKT

Művészet 3214-1

Népi kézműves (Famű-

ves, fajátékkészítő 

szakmairány)

EF HF MF 1+4

PK, SKT

Művészet 3214-1
Népi kézműves (Faze-

kas szakmairány)
EF HF LF MF 1+4

PK, SKT

Művészet 3214-1

Népi kézműves (Fo-

nottbútor készítő szak-

mairány)

EF HF LF 1+4

PK, SKT

Művészet 3214-1

Népi kézműves (Gyé-

kény-, szalma- és csu-

hétárgykészítő szak-

mairány)

EF HF LF MF 1+4

PK, SKT

Művészet 3214-1

Népi kézműves (Sző-

nyegszövő szakma-

irány)

EF HF LF MF 1+4

PK, SKT

Élelmiszeripar 4721511 Pék EF HF 1+4
KKK, PTT,

SKT

Turizmus-ven-

déglátás
41013235 Szakács EF HF 1+4

KKK, PTT,

SKT

Építőipar 4732611 Szárazépítő EF HF 1+4
KKK, PTT,

SKT

Élelmiszeripar 4721516
Tartósítóiparitermék-

készítő
EF HF 1+4

KKK, PTT,

SKT

Élelmiszeripar 4721518 Tejtermékkészítő EF HF 1+4
KKK, PTT,

SKT

Szolgáltatás 31021-1
Tisztítás-technológiai 

szakmunkás
EF HF 1+4

PK, SKT
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Készségfejlesztő iskolai képzés: 

Szakképesítés (kerettanterv alapján)
Képzési

idő
Munkarend

Agyagtárgy készítő készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Árufeltöltő készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Autómosó kisegítő készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanulók részére 

készségfejlesztő kerettanterv
2 nappali

Habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók 

részére készségfejlesztő kerettanterv
2 nappali

Háztartástan – életvitel készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Irodatechnikai eszközök használata készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Kert- és parkápoló készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Kisegítő állatgondozó készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Kisegítő takarító készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Konyhai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Mézeskalács-sütő készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Mosodai kisegítő készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Palántanevelő készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Papírtermék-készítő készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Szövött-tárgy készítő készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Textil- és fonalmentő készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Udvaros készségfejlesztő kerettanterv 2 nappali

Iskolarendszerű felnőtt oktatás 

Ágazat
Azonosító

szám
Szakma megnevezés

ké
p

zé
s

i

id
ő

 (
é

v
)

Munkarend

Kreatív 4 0723 16 03 Divatszabó: női szabó szakmairány 2 esti

Kreatív 4 0723 16 03 Divatszabó: férfi  szabó szakmairány 2 esti

Egészségügy 5 0913 03 01 Általános ápoló 3 esti

Egészségügy 5 0910 03 07 Perioperatív szakasszisztens 2 esti

Egészségügy 5 0914 03 08 Radiográfiai szakasszistens 2 esti

Egészségügy 5 0913 03 04 Gyakorló ápoló 2 esti

Egészségügy 5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens 2 esti

Egészségügy 5 0923 03 09 Rehabilitáció terapeuta 2 esti
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Szociális

ágazathoz tartozó
5 0922 22 02 Kisgyermekgondozó, - nevelő 2 esti

Szociális

ágazathoz tartozó
4 0923 22 03 Szociális ápoló és gondozó 2 esti

Turizmus-

vendéglátás
4 1013 23 05 Szakács 2 esti

Turizmus-

vendéglátás
4 1013 23 04 Pincér – vendégtéri szakember 2 esti

Fa- és bútoripar 4 0723 08 03 Kárpitos 2 esti

Fa- és bútoripar 4 0722 08 01 Asztalos 2 esti

Sport 5 1014 20 01 Fitness-wellness instruktor 2 esti

Nem iskolarendszerű felnőtt képzés

Ágazat
Azonosító

szám
Szakma megnevezés

képzési idő

(év)
Munkarend

Személyi 

szolgáltatások
10144003 Csoportos fitnesz instruktor- 200-250 óra esti

Személyi 

szolgáltatások-

szálláshely-

szolgáltatás, 

étkeztetés, 

vendéglátás

10133007 Falusi turizmus szolgáltató 200-300 óra esti

Személyi szolgáltatás  

- Sportok

10144002 Fitness instruktor 200-250 óra esti

Egészségügy – 

Terápia és 

rehabilitáció

09155006 Sportmasszőr 600-660 óra esti

Egészségügy – 

Terápia és 

rehabilitáció

09154003 Regeneráló wellness 

szakember

360-400 óra esti

Egészségügy -

Ápolás és 

szülésznőképzés

09134008 Általános ápolási és 

egészségügyi asszisztens

1300-1500

óra

esti

Egészségügy -

Ápolás és 

szülésznőképzés

09133001 Betegkísérő 300-330 óra esti

Egészségügy -

Ápolás és 

szülésznőképzés

09133007 Képzett segédápoló 400-600 óra esti

Egészségügy -

Ápolás és 

szülésznőképzés

09134002 Műtőssegéd-gipszmester 300-330 óra esti

Egészségügy - 

Gyógyszerészet

09165001 Gyógyszertári 

szakasszisztens

600-660 óra esti
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Egészségügy - 

Terápia és 

rehabilitáció

09154001 Gyógyászati segédeszköz 

forgalmazó

300-360 óra esti

Terápia és 

rehabilitáció

09153005 Egészségfejlesztési segítő 350-400 óra esti

Feldolgozóipari 

képzések-

élelmiszergyártás

07214001 Száraztésztagyártó 320 - 400 óra esti

Művészetek - 

Kézművesség

02143009 Népi kézműves (Fonottbútor 

készítő)

800-1000 óra esti

Művészetek - 

Kézművesség

02143014 Népi kézműves 

(Szőnyegszövő)

800-1000 óra esti

Művészet - 

Kézművesség

02142001 Népi kézműves (Kosárfonó) 480-720 óra esti

Oktatás m.n.s. 01194002 Pedagógiai munkatárs 

(Pedagógiai asszisztens)

900-1300 óra esti

Oktatás m.n.s. 01194001 Pedagógiai munkatárs 

(Gyógypedagógiai 

asszisztens)

900-1300 óra esti

Mezőgazdaság - 

Kertészet
08125001 Dísznövénykertész 800-1000 óra esti

Turizmus- vendéglátás 9236 Szakácssegéd 600 óra esti

Turizmus – 

vendéglátás
5133 Pincérsegéd 600 óra esti

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

A  fenntartó  által  jóváhagyott  költségvetés  alapján  önállóan  gazdálkodó  intézmény.

Az iskola a gazdasági,  pénzügyi,  munkaügyi feladatait  az intézmény székhelyén látja el.  Az iskola a

fenntartó  által  jóváhagyott  költségvetési  kereten  belül  önálló  bérgazdálkodást  folytat,  de  a

gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat.

Határozatom a közléssel válik véglegessé és végrehajthatóvá.

Határozatom ellen közigazgatási perindításnak van helye.

A határozatot  sérelmező ügyfél  –  jogszabálysértésre hivatkozva – a  Miskolci  Törvényszékhez

címzett, 4 példányban benyújtott keresettel kérheti a döntés felülvizsgálatát.

A  keresetlevelet  az  ügyben   eljárt  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatalnál  kell

előterjeszteni a kézhezvételt követő naptól számított 30 napon belül.

A jogi  képviselővel  eljáró  fél,  valamint  a  belföldi  székhelyű  gazdálkodó  szervezet  a  keresetlevelet

elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu elérhetőségen keresztül elektronikus űrlap (iForm)

használatával nyújthatják be a közigazgatási határozatot hozó szervnél. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel

jár  el  –,  továbbá magánszemély –  amennyiben ügyfélkapuval  rendelkezik  – választhatja  a  https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban

amennyiben ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is

benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára

adhatja. 

A kereset benyújtásának a határozat végrehajthatóságára nincs halasztó hatálya.

A  közigazgatási  peres  eljárásban  a  felperest  tárgyi  illetékfeljegyzési  jog  illeti  meg,  az  illetéket  a

pervesztes félnek kell megfizetnie.

A Bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban

tárgyalást  tart.  A tárgyalás  tartását  az  ügyfél  a  keresetlevélben  kérheti.  Ennek  elmulasztása  miatt

igazolásnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A Nő a Siker Alapítvány képviseletében eljáró Matiscsák Éva kuratóriumi elnök 2023. február 10. napján

érkezett beadványában bejelentést intézett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalhoz a

Martin  János  Technikum,  Szakképző  Iskola,  Szakiskola  és  Készségfejlesztő  Iskola köznevelési

intézmény nyilvántartáson történő átvezetése tárgyában, tekintettel arra, hogy az Intézmény technikumi

oktatása és szakképző iskolai képzése vonatkozásában a szakmairányok pontosításra kerültek, ezért az

alapító okiratot 2023. február 06. napján módosították.

Az Nkt. 21.§ (1) bekezdése szerint, a köznevelési intézmény e törvényben meghatározott köznevelési

alapfeladat ellátására létesített intézmény. A köznevelési intézmény jogi személy, amely - a tankerületi

központ,  valamint  az  állami  felsőoktatási  intézmény  által  fenntartott  intézmény  kivételével  -  

a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik.

Az  Nkt.  21.  §  (2)  bekezdése értelmében a köznevelési  intézményt  költségvetési  szerv  esetében a

kincstár,  a  tankerületi  központ  vagy  az  állami  felsőoktatási  intézmény  által  fenntartott  köznevelési

intézmény  esetében  a  hivatal,  más  esetben  a  köznevelési  intézmény  székhelye  szerint  területileg

illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóság veszi nyilvántartásba. A magán köznevelési intézmény

akkor vehető nyilvántartásba és a nyilvántartásba vétele akkor módosítható,  ha az oktatásért  felelős

miniszter szakvéleménye alapján alkalmas a köznevelésialapfeladat-ellátás megszervezésére.

A köznevelési  intézmény a nyilvántartásba vétel  iránti  kérelem benyújtásával  kéri  oktatási  azonosító

számának, költségvetési szerv esetében adószámának és oktatási azonosító számának megállapítását. 

A bejelentéshez csatolni kell

a) a köznevelési intézmény alapító okiratát, az állam által fenntartott köznevelési intézmény esetében a

szakmai alapdokumentumot,

b)  -  ha a fenntartó a tevékenységet  nem jogszabály  felhatalmazása alapján látja  el  -  a köznevelési

alapfeladat ellátására jogosító okiratot,

c)  a köznevelési  intézmény képviseletére jogosult  személy  nevének és képviseletének jogosultságát

igazoló dokumentumot,

d) a köznevelési intézmény állandó székhelyének meglétét igazoló okiratot.

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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A fentieket  az  Nkt.  21.§  (4)  bekezdésének második  fordulata kiegészíti  azzal,  hogy  a  bejegyzett

adatokban bekövetkezett változásokat – a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – nyolc napon belül

be kell jelenteni. A nyilvántartás fennálló és törölt adatai, továbbá az alapító okirat nyilvánosak, azokat

bárki megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, valamint elektronikus úton is hozzáférhetők.

Az Nkt. 21.§ (5) bekezdése értelmében a nyilvántartás tartalmazza

a) a köznevelési intézmény

aa) létesítő és módosító alapító okiratának, szakmai alapdokumentumának keltét,

ab) nevét, alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését és valamennyi feladatellátási helyét,

ac) képviseletére jogosult személy nevét,

ad) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében adószámát,

ae) -

b) a nyilvántartásba vétel, létesítés napját,

c) a fenntartó képviseletére jogosult személy nevét,

d)  a jogutódlással, átalakulással, fenntartóváltozással, intézményi átszervezéssel kapcsolatos alapítói,

fenntartói határozatok számát és a döntést tartalmazó határozatokat,

e) a megszűnésről szóló alapítói, fenntartói határozatot, a megszüntető okiratot, a megszűnés idejét és

módját, valamint a megszűnt intézmény iratainak őrzési helyét.

Mindezekre  figyelemmel  a  bejegyzett  adatokban  bekövetkezett  változásokra  tekintettel,  azok

nyilvántartásban való átvezetéséről döntöttem. 

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal  a  fenti  jogszabályi  felhatalmazás  alapján  az

általános közigazgatási  rendtartásról  szóló 2016.  évi  CL.  törvény  (továbbiakban:  Ákr.)  16.  §  (1)

bekezdés b) pontja alapján folytatta le az eljárást.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

A  közigazgatási  per  indításának  lehetőségét  Ákr.  114.  §  (1)  bekezdése alapján  biztosítottam,

figyelemmel az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakra is.

Közigazgatási bírósági eljárásban a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló  1990. évi XCIII.

törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdésének h) pontja teszi lehetővé.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdése

alapján  a  keresetlevél  benyújtásának  a  közigazgatási  cselekmény  hatályosulására  halasztó  hatálya

nincs,  a  felperes  azonban  a Kp.  50.  §  (1)  bekezdése  alapján  azonnali  jogvédelem iránti  kérelmet

terjeszthet elő.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének

kérelmére azonban tárgyalást tart.

A Kp. 77. § (2) bekezdése szerint tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, az alperes védiratban

kérheti.  Tárgyalás  tartása  a  perbelépési  kérelemben,  illetve  a  perbevonástól  vagy  a  perbeállítástól

számított  tizenöt  napon  belül  is  kérhető.  A  tárgyalás  tartása  iránti  kérelem  elmulasztása  miatt

igazolásnak nincs helye.
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Az Ákr. 82. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés a), b) c) pontjai értelmében a hatóság döntése

végleges, ha azt a hatóság már - az e törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg.

A véglegesség a döntés közlésével áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a

hatóság  döntése  véglegessé  válik,  ha ellene  nem fellebbeztek,  és  a  fellebbezési  határidő  letelt, a

fellebbezésről  lemondtak  vagy  a  fellebbezést  visszavonták,  vagy a másodfokú  hatóság  az  elsőfokú

hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A Fenntartó teljes illetékmentességének megállapításánál, az  Itv. 5. § (2) bekezdésére is figyelemmel

voltam.

Eljárási  cselekmény kapcsán az Ákr.  124.  §-a szerinti  eljárási  költség  nem merült  fel,  ezért  annak

megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint köznevelési hatóság hatáskörét az Nkt. 21. §

(2)  bekezdése,  míg  illetékességét a  fővárosi  és  vármegyei  kormányhivatalokról,  valamint  a  járási

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet  2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Miskolc, dátum az elektronikus időbélyegző szerint

        Dr. Alakszai Zoltán

                  főispán

  nevében és megbízásából

       Somogyi Magdolna

              osztályvezető
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