
 

Okirat száma: SZIF/615/5/2021. 

Módosító okirat 

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum az Agrárminisztérium által 2020. 
szeptember 01. napján kiadott, SZIF/822/5/2020. számú alapító okiratát 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 következők 
szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.2.2. alpontjába foglalt táblázat  
 2. sorában a „Közép-magyarországi ASzC Bercsényi Miklós Élelmiszeripari 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium” szövegrész helyébe a „Közép-
magyarországi ASzC Bercsényi Miklós Élelmiszeripari-Környezetvédelmi 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium” szöveg 

 2.1. sorában a „Közép-magyarországi ASzC Bercsényi Miklós Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium kollégiuma” szövegrész helyébe a 
„Közép-magyarországi ASzC Bercsényi Miklós Élelmiszeripari-Környezetvédelmi 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium kollégiuma” szöveg 

 7.2. sorában a „1221 Budapest, Jósika utca 2-16.” szövegrész helyébe a „1221 
Budapest, Tatárka utca 6.” szöveg lép. 

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

„4.3. 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 technikumi képzés keretében – a szakmai vizsga letételét követően – a tanuló kizárólag 
érettségi vizsgára is felkészülhet. 
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A szakképzési centrum és a szakképzési centrum részeként működő intézmény tagja lehet 
gazdasági társaságnak; Ágazati Képzőközpontnak és Tudásközpontnak, valamint 
akkreditált vizsgaközpontot működtethet.” 

3. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő 2., 3. és 4. sorokkal egészül 
ki a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával: 

[4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:] 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

„2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 042130 
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó 
szolgáltatások” 

4. Az alapító okirat 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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-Környezetvédelmi 
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 
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6.1.3. Közép-magyarországi ASzC Soós István Borászati 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 (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 
- Műhelyiskola 
- 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 
- Szakképző iskolai szakmai oktatás 
- Szakképző iskolai előkészítő évfolyam 
- Műhelyiskola 
- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt nevelhető tanuló nevelése, oktatása. 

- 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, 
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tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanuló nevelése-oktatása [aki enyhe 
mozgásszervi, érzékszervi, 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 

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

- Technikumi szakmai oktatás 
- Technikum nyelvi előkészítés 
- Szakképző iskolai szakmai oktatás 
- Műhelyiskola 
- 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); illetve 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 
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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 
Szakközépiskolai 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 

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” 

Jelen módosító okiratot 2021. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Dr. Nagy István 
agrárminiszter 
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