
Bekescsabai Szakkepzesi Centrum
Szervezeti es Mfikijdesi Szabalyzata

I. fejezet

1. A szakkepzesi centrum jogallasa

A szakkepzesi centrum (a tovabbiakban: centrum) a Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozpont
fenntartasaban mukodo egyes szakkepzesi feladatot ellato koznevelesi intezmenyek
fenntartovaltasaval osszefuggo intezkedesekrol szolo 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet,
valamint a Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozpont fenntartasaban mukodo egyes szakkepzo
intezmenyek atadasarol, valamint egyes kormanyrendeleteknek a szakkepzes
intezmenyrendszerenek atalakitasaval osszefuggo modositasarol szolo 146/2015. (VI. 12.)
Korm. rendelet alapjan a szakkepzesert es felnottkepzesert felelos miniszter altal alapitott,
szakkepzesi feladatot ellato koltsegvetesi szerv, koznevelesi intezmeny, A szakkepzesi
feladatot a centrum a tagintezmenyei altal latja el.

2. A centrum alapadatai

a) Hivatalos megnevezes: Bekescsabai Szakkepzesi Centrum
b) OM azonosito: 203029
c) Roviditett nev: Bekescsabai SZC
d) Angol megnevezes: Bekescsaba Center of Vocational Training
e) Szekhely: 5600 Bekescsaba, Gyulai ut 3211.
f) Levelezesi cim: 5600 Bekescsaba, Gyulai ut 32/1.
g) Hivatalos honlap: www.bszc.hu
h) Vezeto: foigazgato
i) Alapito: szakkepzesert es felnottkepzesert felelos miniszter
j) Alapitas datuma: 2015. julius 1.
k) Alapito okirat kelte, szama: 2015. augusztus 31. NGM/34165/2/2015
1) Gazdalkodasi jogkor: onalloan gazdalkodo koltsegvetesi szerv
m) AFA alanyisaganak tenye: altalanos forgalmi adonak alanya
n) Szamlavezeto penzintezet neve: Magyar Allamkincstar Bekes Megyei Igazgatosag
0) Eloiranyzat-felhasznalasi keretszamla szam: 10026005-00335443-00000000
p) Adoszam: 15831835-2-04
q) Statisztikai szamjel: 15831835-8532-312-04
r) PIR torzsszam: 831839

3. A centrum alaptevekenysegenek allamhaztartasi es kormanyzati
funkci6k szerinti besorolasa, rendszeresen ellatott vallalkozasi
tevekenysegek

3.1. Allamhaztartasi besorolas: 853200 Szakmai kozepfoku oktatas
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3.2. Az alaptevekenyseg kormanyzati funkcio szerinti megjelOlese:

081043 Iskolai, diaksport-tevekenyseg es tamogatasa



082042
082043
082044
092150
092211
092212

092221

092222

092231

092232

092260

092270

092290
093020
095020
095040
096015
096025
096030
096040
098021
098022
105020

Konyvtari allomany gyarapitasa, nyilvantartasa
Konyvtari allomany feltarasa, megorzese, vedelme
Konyvtari szolgaltatasok
Iskolarendszeren kivuli ISCED 2 szintii OKJ-s kepzes
Gimnaziumi oktatas, neveles szakmai feladatai
Sajatos nevelesi igenyu tanul6k gimnaziumi nevelesenek, oktatasanak
szakmai feladatai
Kozismereti es szakkepesites megszerzesere felkeszito szakmai elmeleti
oktatas szakmai feladatai a szakkepzo iskolakban
Sajatos nevelesi igenyu tanul6k kozismereti es szakkepesites
megszerzesere felkeszito szakmai elmeleti oktatasanak szakmai
feladatai a szakkepzo iskolakban
Szakkepesites megszerzesere felkeszito szakmai gyakorlati oktatas
szakmai feladatai a szakkepzo iskolakban
Sajatos nevelesi igenyu tanul6k szakkepesites megszerzesere felkeszito
szakmai gyakorlati oktatasanak szakmai feladatai a szakkepzo
iskolakban
Gimnazium es szakkepzo iskola tanuloinak kozismereti es szakmai
elmeleti oktatasaval osszefuggo rmikodtetesi feladatok
Szakkepzo iskolai tanulok szakmai gyakorlati oktatasaval osszefuggo
mukodtetesi feladatok
Iskolarendszeren kivuli ISCED 3 szintii OKJ-s kepzes
Iskolarendszeren kivuli ISCED 4 szintii OKJ-s kepzes
Iskolarendszeren kivuli egyeb oktatas, kepzes
Munkaero-piaci felnottkepzeshez kapcsolodo szakmai szolgaltatasok
Gyermeketkeztetes koznevelesi intezmenyben
Munkahelyi etkeztetes koznevelesi intezmenyben
Koznevelesi intezmenyben tanulok lakhatasanak biztositasa
Koznevelesi intezmenyben tanul6k kollegiumi, extematusi nevelese
Pedag6giai szakszolgaltat6 tevekenyseg szakmai feladatai
Pedag6giai szakszolgaltat6 tevekenyseg miikodtetesi feladatai
Foglalkoztatast elosegito kepzesek es egyeb tamogatasok

3.3. Vallalkozasi tevekenyseg:

A szakkepzesi centrum vallalkozasi tevekenysegenek felsa hatara a koltsegvetesi
szerv m6dositott koltsegvetesi kiadasi elairanyzatainak a 30 %-a.

4. A centrum tagintezmenyei, telephelyei, alapitvanyai, azok szekhelyei

Tagintezmeny megnevezese Telephely dme
Bekescsabai SZC Gepeszeti es
Szamitastechnikai Szakkozepiskolaja
Bekescsabai SZC Kemeny Gabor
Logisztikai es Kozlekedesi
Szakkozepiskolaja

5600 Bekescsaba, Kazinczy utca 7.

5600 Bekescsaba, Gabor koz 1.
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Bekescsabai SZC Zwack J6zsef
Kereskedelmi es Vendeglatoipari
Szakkepzo Iskolaja

Bekescsabai SZC Trefort Agoston
Szakkepzo Iskolaja es Kollegiuma

Bekescsabai SZC K6s Karoly Epito-,
Fa- es Szolgaltatoipari Szakkepzo
Iskolaja
Bekescsabai SZC Szechenyi Istvan Ket
Tanitasi Nyelvu Kozgazdasagi
Szakkozepiskolaja es Kollegiuma
Bekescsabai SZC Vasarhelyi Pal
Szakkozepiskolaja es Kollegiuma

Bekescsabai SZC Szent-Gyorgyi Albert
Szakkozepiskolaja es Kollegiuma

Alapitvany neve

5600 Bekescsaba, Gyulai ut 32.
5600 Bekescsaba, Gyulai ut 3211.
5600 Bekescsaba, Pasztor utca 17.

5600 Bekescsaba, Puskin ter 1.
5600 Bekescsaba, Gabor koz 1.
5600 Bekescsaba, Kazinczy utca 7.
5600 Bekescsaba, Kazinczy utca 8.
5600 Bekescsaba, Ipari ut 5.

5600 Bekescsaba, Iranyi utca 3-5.
5600 Bekescsaba, Lencsesi ut 136.

5600 Bekescsaba, Deak utca 6.
5600 Bekescsaba, Keleti kertek
5600 Bekescsaba, Gyulai ut 9.
5600 Bekescsaba, Gyulai ut 53-57.
5600 Bekescsaba, Iranyi utca 3-5.

Alapitvany szekhelye
Koros Volan Alapitvany
Kemeny Gabor Iskolai Alapitvany
Kereskedelmi, Vendeglatoipari es
Idegenforgalmi Szakkepzesi Alapitvany
Trefort Agoston Alapitvany
Sokoldalu Szakkepzesert Alapitvany
A kimiivelt emberfok sokasagaert
Alapitvany
Az egeszsegesebb es miiveltebb
ifjusagert Alapitvany
Arany Janos alapitvany a Hatranyos
Helyzetii Gyermekekert Alapitvany
Bekescsabai Vasarhelyi Pal Alapitvany
Hugonnai Vilma Iskolai Alapitvany

5. A centrum feladata es hataskore

5600 Bekescsaba, Szarvasi tit 103.
5600 Bekescsaba, Gabor koz 1.
5600 Bekescsaba, Gyulai ut 32.

5600 Bekescsaba, Puskin ter 1.
5600 Bekescsaba, Baross utca 1-3.
5600 Bekescsaba, Iranyi utca 3-5.

5600 Bekescsaba, Iranyi utca 3-5.

5600 Bekescsaba, Lencsesi ut 136.

5600 Bekescsaba, Deak utca 6.
5600 Bekescsaba, Gyulai ut 53-57.

Feladata az alapito okiratban meghatcirozott tagintezmenyek nevelesi-oktatcisi
tevekenysegenek iranyitcisa, szervezese, valamint ona1l6 gazdalkodasi tevekenyseget folytatva
biztositani:
a) a munka-eropiaci igenyeknek megfelelo kepzesi szerkezet kialakitcisat,
b) a tagintezmeny zavartalan miikodesenek (nevelesi-oktatasi tevekenysegenek, a

jogszabalyok altaI meghatarozott kozfeladat vegrehajtcisanak) felteteleit,
c) a beiskolazas sikeressegehez szUkseges palyaorientcici6s tevekenyseg felteteleit,
d) az aktiv szerepvallalast a felnottoktatcisban es a felnottkepzesben.
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6. Letszamkeret

A nernzeti koznevelesrol sz616 2011. evi CXC. torveny (tovabbiakban: Nkt.) 61. § (3)
bekezdese alapjan, a pedag6gusok elomeneteli rendszererol es a kozalkalmazottak
jogallasarol sz616 1992. evi XXXIII. torveny koznevelesi intezmenyekben torteno
vegrehajtasarol sz616 326/2013 (VIII.30.) Konn. rendelet 35. § (1) - (2) bekezdese szerint.

II. fejezet

7. A centrum szervezeti felepitese, feladatai, a vezetok kozotti feladat- es
hataskormegosztas

7.1. A centrum szervezeti felepitese:

7.1.1. A centrum tobbcelu koznevelesi intezmeny, amely a centrum szekhelyen
mukodo kozponti egysegbol (a tovabbiakban: a centrum kozponti
munkaszervezete), es a tagintezmenyekbol all.

7.1.2. A tagintezmeny a centrum szakkepzesi feladatellatast - a jogszabalyok es jelen
szabalyzat altal meghatarozott feltetelek kozott - onalloan vegzo szervezeti
egysege. A tagintezmenyek szakmai tekintetben onallosagot elveznek a
centrumon belul, amit a centrum jogszabalyokon alapul6 alapdokumentumai
garantalnak,

7.1.3. A centrum kozponti munkaszervezete a centrum mukodesevel kapcsolatos,
kulonosen a

a) szakmai (tanugy-igazgatasi),
b) penzugyi/gazdalkodasi/szamviteli,
c) muszaki/uzemeltetesi,
d) vagyongazdalkodasi,
e) projekt (palyazati)
f) beszerzesi/kozbeszerzesi,
g) humaneroforras-gazdalkodasi,
h) JOg!,
i) titkarsagi

feladatokat hitja el.

7.2. A centrum vezetese:

7.2.1. A centrum elen a foigazgato all, helyettesei a szakmai foigazgato-helyettes es a
gazdasagi f6igazgat6-helyettes.
A centrum tagintezmenye elen a tagintezmeny-vezeto (a tovabbiakban:
igazgat6) all, helyettese az igazgat6-helyettes.

7.2.2. A f6igazgat6t es a gazdasagi foigazgato-helyettest a szakkepzesert es
felnottkepzesert felelos miniszter bizza meg.
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A gazdasagi foigazgato-helyettes tekinteteben a munkaltatoi jogokat - a
gazdasagi foigazgato-helyettes magasabb vezetoi megbizasa, illetve a megbizas
visszavonasa joganak kivetelevel - a foigazgato gyakorolja.
A szakmai foigazgato-helyettest a centrum foigazgatoja nevezi ki.

7.2.3. A centrum tagintezmenyenek igazgatojat a foigazgato az oktatasert fele16s
miniszter egyetertesevel bizza meg. Az igazgato felett a munkaltatoi jogokat a
foigazgato gyakorolja.

7.2.4. A tagintezmenyben altalanos igazgatohelyettes, szakmai igazgatohelyettes es
nevelesi-oktatasi igazgatohelyettes nevezheto ki.
A tagintezmeny igazgatohelyettesetligazgatohelyetteseit es gyakorlati
oktatasvezetojet - az igazgato javaslata alapjan - a centrum foigazgatoja nevezi
ki.

7.2.5. A centrum vezetoi az egyes vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsegekrol szolo
2007. evi CLII. torveny szerint vagyonnyilatkozat tetelere kotelezettek. A
vagyonnyilatkozat-tetelre kotelezettek megjeloleset a 2. sz. fuggelek
tartalmazza.

8. A fOigazgat6 feleldsseg] kdre, feladat- es hataskdre
8.1.A foigazgato felelos:

a) a centrum, valamint a centrumot alkoto valamennyi tagintezmeny torvenyes
mukodeseert, gazdalkodasaert,

b) az intezmeny vagyonkezelesebe vagy hasznalataba adott vagyon megorzeseert,
hiteles nyilvantartasaert,

c) a centrumot alkoto tagintezmenyek pedagogiai munkajaert,
d) a centrumot alkoto tagintezmenyek nevelotestuletenek vezeteseert,
e) a centrumot alkoto tagintezmenyek nevelotestuletenek jogkorebe tartozo

dontesek elokesziteseert, vegrehajtasuk szakszeni megszervezeseert es
ellenorzeseert,

f) a rendelkezesre allo koltsegvetes alapjan a centrum mukodesehez szukseges
szemelyi es targyi feltetelek biztositasaert,

g) a centrumot alkoto tagintezmenyek nemzeti es iskolai iinnepek munkarendhez
igazodo, melto megszervezeseert,

h) a centrumot alkoto tagintezmenyek gyermek- es ifjusagvedelmi feladatainak
megszervezeseert es ellatasaert, a gyermekvedelmi jelz6rendszernek a centrumot
alkoto tagintezmenyekhez kapcsolodo feladatai koordinalasaert,

i) a centrumot alkoto tagintezmenyek neve16 es oktato munkaja egeszseges es
biztonsagos felteteleinek megteremteseert,

j) a kiilOnboz6 szervezetekkel (kiilOnosen: iskolaszek, a munkavallaloi erdek-
kepviseleti szervek, dicikonkormanyzatok, szii16i szervezetek) valo
kapcsolattartasert, a veliik tOrten6 egyiittmiikodesert,

k) a centrum szintii, valamint a tagintezmenyi szabaIyzatok elkesziteseert,
1) a centrum kozponti munkaszervezetenek szemelyi juttatasai, az azokhoz

kapcsolodo jeirulekok es egyeb kozterhek e16iranyzataival tOrten6
gazdaIkodasert,
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m) a mukodteteshez, a vagyon hasznalatahoz, valamint az 1) pontba nem tartozo, a
centrum kozfeladatai ellatasahoz szukseges egyeb eloiranyzataival torteno
gazdalkodasert.

8.2. A foigazgato feladat- es hataskore:

a) a 7.2.2. pont szerinti kivetellel a 13.1. pontban foglaltak szerint gyakoroIja a
munkaltatoi jogokat a centrumban fogialkoztatottak felett,

b) dont a centrum es tagintezmenyei mtikodesevel kapcsolatban minden olyan
ugyben, amelyet jogszabaly, kollektiv szerzodes, kozalkalmazotti szabalyzat
nem utal mas szemely, vagy szerv hataskorebe,

c) kepviseli a centrumot,
d) az igazgat6 kezdemenyezesere a pedag6giai munkaert vaI6 felelossege koreben

szakmai ellenorzest indithat a tagintezmenyben vegzett neve16 es oktat6 munka,
egyes alkalmazott munkaja szinvonalanak kiils6 szakertovel torten6 ertekelese
celjabol,

e) az igazgat6k minositese elkeszitesehez felmerest keszit a tagintezmeny
alkalmazottai, a diakok, sziil6k es a tagintezmennyel kapcsolatban a116partnerek
bevonasaval,

f) hitelesiti a bizonyitvanyokat es tanusitvanyokat a kiadmanyozasi es iratkezelesi
szabalyzatnak megfeleloen,

g) elokesziti a fenntart6 reszere a masodfoku dontest az igazgat6 altal hozott
tanu16i jogviszony, valamint a kollegiumi tagsagi viszony letesitesevel,
megszuntetesevel, a tanuI6i fegyeimi iigyekkel kapcsolatban erdekserelemre
hivatkozassal benyujtott kerelem tekinteteben,

h) gyakorolja a kotelezettsegvallalasi, kiadmanyozasi jogokat,
i) kialakitja a centrum es a tagintezmenyek beIs6 szervezeti strukturajat,

szabalyozza a bels6 munka- es hataskormegosztast, osszehangolja a szervezeti
egysegek es alarendelt vezet6k munkajat,

j) megtervezi a kovetkez6 id6szak munkajat, e11en6rzi es ertekeli a foly6 feladatok
vegrehajtasat,

k) elkesziti az eves koltsegvetesi javaslatot, gondoskodik a j6vahagyott
koltsegvetesi eI6iranyzatnak megfeIeI6 gazdaikodasr6I,

1) megtervezi a centrum tagintezmenyi bevetelenek feIhasznaiasM a szabad
kapacitlis terhere,

m) a gazdalkodas eredmenyeir6I, a forrasok feIhasznaiasar6I, a kezelesre atadott
vagyon aIakuIasar6I beszamoI6t keszit a fenntart6 reszere,

n) kapcsolatot tart az alapit6 szervveI, a telepiilesi onkormanyzatokkal es egyeb
szervekkel,

0) beIs6 szabalyzatban rendezi a miikodesehez kapcsoI6d6, penziigyi kihatlissal
bir6, jogszabalyban nem szabaIyozott kerdeseket,

p) a centrum SZMSZ-eben feisorolt jogkoroket osszehangoIja a tagintezmenyek
SZMSZ-eben meghawozott jogkorokkel.

8.3. A f6igazgat6 a fenti 8.2. pont szerinti feladatai koziil az igazgat6ra ruhazza at:

a) a tagintezmenyek neve16testiiletenek vezeteset,
b) a munkaltat6i jogkorok gyakorlasM a tagintezmenyek kozalkalmazottai,

munkava11a16i tekinteteben a jogviszony letesitese, jogviszony megsziintetese,
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valamint fegyelmi jogkorok kivetelevel; jogviszony letesiteset es megszunteteset
az igazgato kezdemenyezi a foigazgatonal,

c) a bizonyitvanyok es tanusitvanyok alairasanak jogat a kiadmanyozasi es
iratkezelesi szabalyzatnak megfeleloen,

8.4. A foigazgato kozvetlen iranyitasa ala tartozik:

a) a gazdasagi foigazgato-helyettes,
b) a szakmai foigazgato-helyettes,
c) az igazgatok,
d) a centrum kozponti munkaszervezetenek titkarsagi feladatait ellato munkatarsa.

9. A gazdasagi foigazgato-helyettes feleldssegi kdre, feladat- es hataskdre

9.1. A gazdasagi foigazgato-helyertes felelos:

a) a tagintezmenyenkenti bontast is megjelenito koltsegvetesi terv elkesziteseert,
annak teljesiteseert,

b) az adott evi koltsegvetesi eloiranyzatok felhasznalasara vonatkozo eloirasok
betartasaert, a szabal yszeni gazdalkodasert,

c) a koltsegvetesi beszamolo jelentesek, es a feladatkoret erinto adatszolgaltatasok
valodisagaert, helyessegeert, teljeskonisegeert, es azok hataridoben torteno
elkesziteseert,

d) a koltsegvetesi gazdalkodasi jogszabalyok eloirasainak es a hatalyos penzugyi
rendelkezesek betartasaert es betartatasaert,

e) a naprakesz gazdalkodasi mukodteteshez szukseges adatokat biztosito vezetoi
informacios rendszer kidolgozasaert,

f) a feliigyelete ala tartozo tagintezmenyek centrum gazdalkodasi tevekenysegehez
kapcsolodo feladatellatasanak ellenorzeseert,

g) a tagintezmenyek altal palyazat utjan, vagy mas modon elnyert penzeszkozok
szakszerii, a celnak megfelelo felhasznaIasaert,

h) a hazai es nemzetkozi projektekkel kapcsolatos penziigyi beszamolok, kiilOnbozo
adatszolgaltamsok hataridoben tOrteno elkesziteseert,

i) a beszerzesi es kozbeszerzesi eloirasok betartasaert,
j) a gazdasagi-miiszaki ellatasra vonatkozo szabalyzatok elokesziteseert,
k) a centrum konyvviteli, elszamolasi, vagyon-nyilvantartasi tevekenysegenek

ellenorzeseert, a bizonylati rend jovahagyasaert,
1) a konyvelesi es mas gazdasagi nyilvantartasok eloiras szerinti, es naprakesz

vezeteseert,
m) a hamlyos jogszabalyok aItal eloirt bevallasok es jelentesi kotelezettsegek

hataridoben torteno elkesziteseert, teljesiteseert,
n) a penztar jogszabaIyok szerinti miikodteteseert,
0) az anyaggazdalkodas rendjeert,
p) a leltarozas vegrehajtasaert es a selejtezes megszervezeseert,
q) a munkavedelmi- es tiizvedelmi szabalyok betartasaert es betartatasaert,
r) az anyagi eszkozok es miiszaki feltetelek biztositasaert,
s) az engedelyezett letszamkeret es Mralap szabalyos felhasznaIasaert,
t) a szemelyi juttamsok hataridoben torteno szamfejteseert es kifizeteseert, valamint

ellenorzeseert,
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9.3. A gazdasagi foigazgato-helyettes atmeneti vagy tartos akadalyoztatasa eseten a
foigazgato haladektalanul koteles gondoskodni a helyettesiteserol.

10. A szakmai foigazgat6-helyettes felelossegi kore, feladat- es hataskdre

10.1. A szakmai foigazgato-helyettes felelos:

a) a racionalis gazdalkodas kovetelmenyet is figyelembe vevo hatekony es magas
szinvonalu szakmai munka iranyitasaert, koordinalasaert,

b) a szakkepzes eves munkatervenek elkesziteseert,
c) a tagintezmenyek tantargyfelosztasanak elkeszitesert, elfogadasaert,
d) a szakkepzest erinto jogszabalyi valtozasok, eloirasok naprakesz koveteseert,

10.2. A szakmai foigazgato-helyettes feladat- es hataskore:

a) koordinalja es ellenorzi:
aa) az iskolarendszerii es iskolarendszeren kivuli szakoktatast es szakkepzest,
ab) a tagintezmeny szakmai akkreditacioit,
ac) a tanuloszerzodesek dokumentalasat es az egyuttmukodesi megallapodasok
elkesziteset, dokumentalasat,
ad) a szakma kivalo tanuloja versenyek elokesziteset,
ae) a tagintezmeny felnottkepzesi terveinek megvalosulasat,
at) a felnottkepzesek idobeosztasat,
ag) a beiskolazas szakkepzesi feladatait,
ah) az uzemlatogatasok es tanulmanyi utak sikeres lebonyolitasat.

b) centrum szinten egyseges szempontrendszert dolgoz ki a szakoktatok,
szaktanarok munkajanak ellenorzesere, amely alapjan a tagintezmenyek
vezetoi vegzik az ertekelest,

c) centrum szinten egyseges es koltseghatekony szempontrendszert dolgoz ki a
gyakorlohelyre valo utaztatasra, amely alapjan a tagintezmenyek megszervezik
az utaztatast,

d) gondoskodik a szakmai vizsgak megszervezeserol,
e) felugyeli, koordinalja a palyazatok benyujtasat, a szakmai megvalositasat es a

palyazati beszamolok elkesziteset,
t) ellen6rzi a szakoktatok munkajat,
g) felUgyelia feln6ttkepzesben reszt vev6k beiskolazasat, nyilvantartasat,
h) ellatja a szakmai tankonyvek megrendelesenek felugyeletet,
i) ellen6rzi a munkavedelmi e16irasokmaradektalan betartasat,
j) koordinalja a szakmai tovabbkepzesek, szakmai rendezvenyek, kiallitasok,

programok szervezeset,
k) koordinalja a statisztikai jelentesek elkesziteset,
1) ellen6rzi a szakmai gyakorlatok megtartasat,
m) kapcsolatot tart mindazon szervezetekkel es intezmenyekkel, melyek a

szakkepzessel kapcsolatos feladataik reven a centrummal vagy a
tagintezmenyekkel partneri viszonyban allnak (hatosagok, partner
intezmenyek, kamarak stb.).
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11. Az igazgat6

11.1. Az igazgat6 felelos:

a) a tagintezmeny pedag6giai munkajaert, es adminisztrativ feladatainak
ellatasaert,

b) a nemzeti es iskolai unnepek munkarendhez igazod6, melto megszervezeseert,
c) a tanul6balesetek megelozeseert, a gyermekek, tanul6k rendszeres

egeszsegugyi vizsgalatanak megszervezeseert,
d) a tagintezmeny nevelo es oktat6 munkaja egeszseges es biztonsagos

felteteleinek megteremteseert,
e) a tagintezmenyben az iskolaszekkel, a munkavallaloi erdek-kepviseleti

szervekkel es a diakonkormanyzatokkal, szuloi szervezetekkel val6 megfelel6
egyuttmukodes kialakitasaert,

f) a pedag6gus etika normainak betartasaert es betartatasaert,
g) a pedag6gusok helyi tovabbkepzesenek megszervezeseert,
h) a tagintezmeny feladatai ellatasahoz vagyonkezelesebe, hasznalataba adott

vagyon rendeltetesszeni igenybeveteleert,
i) a gazdalkodas soran a szakmai hatekonysag es a gazdasagossag

kovetelmenyeinek ervenyesiteseert,
j) a tervezesi, beszamolasi, informacioszolgaltatasi kotelezettseg teljesitesekor az

abban val6 kozremukodesert, annak teljessegeert es hitelessegeert,
k) a gazdalkodas teruleten a vezet6k reszere eloirt, valamint a munka- es

tuzvedelmi es HACCP szabalyzatban el6irt ellenorzesek elvegzeseert,
I) a tagintezmenyi szintu karbantart6, allagmegovo, felujitasi feladatok

feltarasaert, elvegzeseert, vagy elvegezteteseert,
m) a nemdohanyzok vedelmere eloirt torvenyi feltetelek biztositasaert,

11.2. Az igazgat6 feladat- es hataskore:

a) a jogszabalyoknak es szakmai kovetelmenyeknek megfeleloen, a foigazgato
iranyitasa alapjan vezeti a szakmailag onallo tagintezmenyt,

b) dont minden olyan, a tagintezmeny mukodesevel, feladatellatasaval
kapcsolatos ugyben, amelyet jogszabaly nem utal mas szerv vagy szemely
hataskorebe,

c) gyakorolja a jogszabalyokban foglaltak szerint a kiadmanyozasi jogot,
kiilonosen a-tagintezmeny altaI a tanul6i jogviszonnyal, sziil6kkel val6
kapcsolattartassal osszefiiggesben hozott dontesek es a feladatkorebe tartoz6
nyilatkozatok tekinteteben; jogszabalyban meghatarozott kiadmanyozasi jogat
atruhazhatja a tagintezmeny kozalkalmazottjara, az atruhazott kiadmanyozasi
jog tovabb nem ruhazhat6,

d) koordinalja a tagintezmeny gyermek- es ifjusagvedelmi feladatainak
megszervezeset es ellatasat, a gyermekvedelmi jelz6rendszer tagintezmenyhez
kapcsol6d6 feladatait,

e) elkesziti a tagintezmenyben foglalkoztatottak munkakori leirasat,
f) el6kesziti a tagintezmenyi nevel6testiilet feladatkorebe tartoz6 donteseket,
g) j6vahagyasra el6kesziti a hazirendet es az eves munkatervet,
h) j6vahagyja a tagintezmeny pedag6giai programjat, amennyiben az a fenntart6ra

nem r6 tObbletkotelezettseget,
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i) szervezi es ellenorzi a tagintezmeny feladatainak vegrehajtasat, biztositja a
szakmai kovetelmenyek ervenyesuleset,

j) kezdemenyezi a munkavegzes szemelyi es targyi feltetelei biztositasahoz
szukseges - hataskorebe nem tartozo - intezkedesek megtetelet,

k) dont a tanul6k felvetelevel, a tanuloi jogviszonnyal kapcsolatos kerdesekben,
1) gyakorolja az e szabalyzatban es a centrum egyeb szabalyzataiban raruhazott

munkaltatoi, valamint az utasitasi es ellenorzesi jogot a tagintezmeny
kozalkalmazottai es munkavallaloi felett,

m) evente, illetve a felugyeleti szerv altal elrendelt esetekben adatot szolgaltat az
centrum beszamolojanak, jelentesenek es koltsegvetesenek elkeszitesehez,

n) adatot szolgaltat, es legalabb evente Irasos tajekoztatast ad a foigazgato reszere
a tagintezmeny tevekenysegerol,

0) velemenyezi a foigazgato hataskorebe tartozo - a koznevelesi intezmenyt,
illetve az tagintezmeny kozalkalmazottjat erinto - dontest (ideertve a
tagintezmenyt erinto beiskolazast, a tagintezmenyt erinto koltsegvetes
tervezest, a palyazatok beadasat, a helyi tanterv es hazirend osszeallitasat is), e
kerdesekben javaslatteteli jogkorrel rendelkezik,

p) teljesiti a fenntartoi, valamint a szakmai, illetve funkcionalis iranyitast
gyakorlo centrum foigazgatoja altal kert adatszolgaltatast,

q) szakmai ertekezletet hiv ossze a tagintezmeny mukodesevel kapcsolatos
feladatok megoldasahoz sztikseges szakmai velemenyek, javaslatok
megismerese, az operativ feladatok iranyitasa celjab6I,

r) ona1l6 kiadmanyozasi joggal rendelkezik az Nkt.-ban meghatarozott ona1l6
hataskorei tekinteteben,

s) az Nkt.-ban meghatarozott sajat hataskorben ellatand6 feladatainak
vegrehajtasa a kotelezettsegvallalasr61sz616szabalyzatban foglaltak szerint,

t) kepviseli a tagintezmenyt a hataskorebe tartoz6 iigyekben,
u) javaslatot tesz az iranyitasa ala tartoz6 munkavallal6k elismeresere,
v) gyakorolja az egyetertesi jogot a tagintezmeny alapfeladatara letesitett

munkakorre benyUjtottpalyazat elbiralasakor,
w) kozremiikodik a pedag6gusok tovabbkepzesi programjanak, valamint

beiskolazasi tervenek elkesziteseben, a teljesites nyilvantartasaban, a
gyakomoki rendszer miikodteteseben.

x) kozremiikodik a biztonsagos es egeszseges munkafeltetelek megteremteseben,
y) az eredmenyes gazdalkodas erdekeben kozremiikodik az eves koltsegvetes

tervezeseben es annak teljesiteseben,
z) megszervezi, ellenorzi a tagintezmeny miikodeset erinto dontesek,

allasfoglalasok vegrehajtasat.

11.3. Az Nkt. altaI az igazgat6ra telepitett feladatkorokben az igazgat6 nem utasithat6.

12. Igazgatohelyettes, gyakorlati oktatasvezeto

12.1. Az igazgat6helyettes az igazgat6t akadalyoztatas eseten teljes jogkorrel es
feleiosseggel helyettesiti, ellenorzi az igazgat6 utasitasainak vegrehajtasat, az
igazgat6 utasitasa szerint intezkedik a tagintezmeny mindennapi eleteben
elofordu16iigyekben.
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12.2. A gyakorlati oktatasvezeto a gyakorlohelyek szakmai iranyitoja es az ott folyo
oktato-nevelo munka felelos vezet6je.

12.3. A tagintezmenyek igazgatohelyetteseinek es gyakorlati oktatasvezetoinek feladat
es hataskoret a tagintezmenyek sajatos szabalyait leiro, a foigazgato altal
jovahagyott tagintezmenyi SZMSZ-ek tartalmazzak.

13. A munkaltatei jogkor gyakorlasanak rendje

13.1. A foigazgato a fentiek figyelembevetelevel:
a) dont a kozalkalmazotti es a munkavallaloi jogviszony Ietesiteserol,
b) dont a kozalkalmazotti es a munkavallaloi jogviszony megszunteteserol,
c) dont a fegyelmi jogkor gyakorlasaval kapcsolatos kerdesekben,
d) meghatarozza a munkakori leirasok tartalmat,
e) dont teljes vagy reszmunkaidos foglalkoztatasrol,
t) munkaltatoi igazolast ad ki,
g) gondoskodik a nem pedagogus-munkakorben alkalmazottak munkakori

besorolasarol,
h) gondoskodik az alkalmazottak atsorolasarol,
i) delegalja a pedagogusminoslto vizsga, illetve eljaras soran a tagintezmenyi

bizottsagi tagot,
j) dont tavollet engedelyezeserol,
k) gondoskodik a munkakori leirasok elkesziteserol,
1) ellenorzi, ertekeli a munkavegzest, teljesitmenyertekelest vegez,
mjellatja a munkaszervezessel kapcsolatos feladatokat, a munkavegzesre

vonatkozoan utasitast ad ki,
n) dont az eves tovabbkepzesi terv alapjan a tovabbkepzesen valo reszvetelrol,
0) gondoskodik a pedagogusok minosito eljarasra torteno jelentkezesenek

rogziteserol,
p) dont az eves tovabbkepzesi terv szerint a tovabbkepzesen valo reszvetelrol,
q) dont a tulmunkarol illetve a helyettesites elrendeleserol,
r) engedelyezi a belfoldi kikiildeteseket,
s) dont a szabadsagolasi, a fizetes nelkiili szabadsag igenybevetelere vonatkozo

kerelmekr61,
t) dont a jutalmazasrol,
u) dont a dolgozoi kedvezmenyek, juttatasok targyaban beny(tjtott kerelmekr61,
v) javaslatot tesz kitiintetesekkel kapcsolatban a szakkepzesert es feln6ttkepzesert

felel6s miniszter altaI az oktatasert fele16s miniszter reszere.

13.2. Az igazgato 8.3. pont alapjan atruhazott hataskorben gyakorolt munkaltatoi jogkore
kiterjed kiilonosen a kovetkez6kre:

a) javaslattetel az igazgatohelyettes, illetve a gyakorlati oktatasvezet6 szemelyere
a neve16testiilet velemenyezesi joganak megtartasa mellett,

b) javaslattetel teljes vagy reszmunkaid6s foglalkoztatasra, hatarozott vagy
hatarozatlan idejii jogviszony letesitesere,

c) munkaltatoi igazolasok alainisa,
d) a nem pedagogus-munkakorben alkalmazottak munkakori besorolasa,
e) az alkalmazottak atsorolasa,
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f) a pedag6gusmin6sit6 vizsga, illetve eljaras soran a tagintezmenyi bizottsagi tag
delegalasa,

g) szabadsag engedelyezese az elfogadott szabadsagolasi terv alapjan, dentes a
fizetes nelkuli szabadsag igenybevetelere vonatkoz6 kerelmekrol,

h) tavollet engedelyezese,
i) munkakori leirasok elkeszitese,
j) a munkavegzes ellenorzese, ertekelese, teljesitmenyertekeles,
k) a munka szervezese, a munkavegzesre vonatkoz6 utasitas kiadasa,
1) javaslattetel az eves tovabbkepzesi terv szerint a tovabbkepzesen va16

reszvetelre,
m) dontes a tulmunkarol, illetve a helyettesites elrendeleserol,
n) a belfoldi kikuldetesek engedelyezese,
0) javaslattetel a f6igazgat6 reszere jutalmazasra,
p) javaslattetel a foigazgato reszere, illetve velernenyezese a dolgoz6i

kedvezmenyek, juttatasok targyaban benyujtott kerelmeknek,
q) javaslattetel a f6igazgat6 reszere kituntetesre.

III. fejezet

A rmikodes rendje

14. Adatszolgaltatas

14.1. A foigazgato a centrum kozponti munkaszervezetenek rendszeres es soron kivuli
feladatai, adatszolgaltatasi kotelezettsegei teljesitese erdekeben a tagintezmenyektol
azonnali tajekoztatast, adatot kerhet, amely keresnek a tagintezmenyek kotelesek
haladektalanul eleget tenni.

14.2. A f6igazgat6 felelos a centrum koznevelesi es adatszolgaltatasi feladatainak
jogszerii es utemczett vegrehajtasaert.

15. Utasitas

15.1. A foigazgato az igazgat6 reszere - a funkcionalis iranyitas koreben - kozvetlenul
adhat utasitast.

15.2. Az utasitas vegrehajtasat - ha az utasitast ad6 kifejezetten ellentetesen nem
rendelkezik - a szolgalati tit megtartasaval kell teljesiteni.

15.3. Halaszthatatlanul surges tlgyekben az intezkedesben tavollete miatt akadalyozott
felettes vezet6 egyeterteset telefonon vagy elektronikus titon kell beszerezni. Ennek
megtortentet az ugyiraton fel kell tiintetni, es az ugyiratot haladektalanul a felettes
vezet6hoz kell eljuttatni.
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16. A kiadmanyozas rendje

16.1. A kiadmanyozas az iigyben tOrten6 kozbenso intezkedesre, erdemi dontesre,
valamint kulso szervnek vagy szemelynek cimzett irat kiadasara ad felhatalmazast.
A kiadmanyozasi jog magaban foglalja az intezkedest, a kozbenso intezkedest, a
dontest, a dentes kialakitasanak, valamint az irat irattarba helyezesenek jogat.
A kiadmanyozott irat tartalmaert es alakisagaert a kiadmanyozo felel6s.

16.2. A centrum foigazgatojanak hataskorebe tartozo iigyek kiadmanyozoja a f6igazgat6.
A foigazgato tavollete vagy akadalyoztatasa eseten az intezkedest igenylo
iigyekben a gazdasagi f6igazgat6-helyettes gyakorolja a kiadmanyozasi jogot.

16.3. Az igazgat6 a hataskorebe tartozo iigyekben kiadmanyoz,

16.4. Az atruhazott kiadmanyozasi jog tovabb nem ruhazhato.

17. A munkavegzes altalanos szabalyai

17.1. A mukodes altalanos rendje

17.1.1.A centrumnak rendelkeznie kell a feladatok ellatasahoz szukseges szemelyi,
dologi es penzugyi feltetelekkel. A tagintezmeny a fenntarto szerv altai
biztositott forras, valamint egyeb bevetelei alapjan gondoskodik feladatainak
ellatasarol. A tagintezmeny fenntartasi es mukodesi koltsegeit az evente
osszeallitott, es a fenntarto altal megallapitott koltsegvetes tartalmazza.

17.1.2.A tagintezmeny mukodesevel kapcsolatos dontesek elokesziteseben,
vegrehajtasaban es ellenorzeseben reszt vesznek a pedagogusok, a tanulok es a
szulok, illetve kepviseloik,

17.1.3.A tagintezmeny helyisegeiben, teruleten part, politikai celu mozgalom, vagy
parthoz kot6d6 szervezet nem miikodhet, tovabba az alatt az id6 alatt, amig az
iskola ellatja a gyermekek, tanul6k feliigyeletet, part vagy parthoz kot6d6
szervezettel kapcsolatba hozhat6 politikai celli tevekenyseg nem folytathat6.

17.1.4.A tagintezmenyben, tovabba az intezmenyen kiviil a tanul6k reszere szervezett
rendezvenyeken tilos a szervezetre karos elvezeti cikkek arusitasa, fogyaszrnsa.

17.1.5.Az altalanos munkarend a centrum szekhelyen, illetve tagintezmenyeiben
elter6 m6don is kialakithat6.

17.2. Egyiittmiikodesikotelezettseg

17.2.1.A centrum valamennyi vezet6je es munkatarsa koteles a feladatok
vegrehajtasaban egyiittmiikodni. A tagintezmenyek kozotti egyiittmiikodes
kialakitasaert a centrum f6igazgat6ja es az igazgat6k a fele16sek.

17.2.2.A f6igazgat6 az osszetett megkozelitest, es tObb szakteriilet szoros
egyiittmiikodeset igenyl6 feladat elvegzese erdekeben a feladatkoriikben
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erintett vezetok es a targykor szerint illetekes referens egyuttmukodesevel
megva16sul6 csoportos munkavegzest rendelhet el. A csoportos munkavegzes
sonin a feladatkorukben erintett vezetoket es a targykor szerint illetekes
referenseket a komplex feladat megfelelo hataridoben torteno elvegzese
erdekeben kiemelt egyuttmukodesi kotelezettseg es felelosseg terheli.

17.2.3. A centrum jogi kepviseletenek ellatasaert felelos referenssel, vagy kulso jogi
kepviselovel a centrum valamennyi szervezeti egysege koteles cgyuttmukodni.

17.3. A centrum kepviselete

17.3 .1. A centrumot a f6igazgat6 kepviseli.

17.3.2. A centrumot miniszteriumok es a kozponti kozigazgatas mas intezmenyei fele,
valamint a kozponti hivatalokkal val6, tovabba az onkormanyzatokkal es a
tarsadalmi szervezetekkel val6 kapcsolatokban a foigazgato mellett, a
foigazgato kijelolese alapjan a szakmai foigazgato-helyettes, az igazgat6,
illetoleg mas kozalkalmazott is kepviselheti,

17.3.3. A centrum birosagok es a hatosagok elotti jogi kepviseletet a jogi kepviselet
ellatasaert felelos referens, vagy a foigazgato altal megbizott kiilso jogi
kepviselo latja el.

17.3.4. Az Eur6pai Uni6 altal tarsfinanszirozott projektek elokeszitese soran a centrum
kepviseletet a belso szabalyzatokban kijelolt vezeto, kozalkalmazott latja el. E
projektek megvalositasa soran a foigazgato a projektalapit6 dokumentumban is
rendelkezhet a kepviseletrol.

17.3.5. Nemzetkozi programokon, protokollesemenyeken, valamint a civil
szervezetekkel, es az erdekkepviseleti szervekkel val6 kapcsolattartas
tekinteteben a centrum kepviseletere a 17.3.2 pontban meghatarozott
rendelkezesek az iranyadok.

17.3.6. A tagintezmeny kepviseletere a hataskorebe tartoz6 ugyekben az igazgat6
jogosult.

17.3.7. A kepviselet reszletes szabalyait a centrum kiilon szabalyzata, a szervezeti
egysegek ugyrendjei, valamint a munkakori leirasok hawozzak meg.

17.4. A sajt6val val6 kapcsolattartas rendje

17.4.1. A sajt6val val6 kapcsolattartasra a centrum foigazgat6ja jogosult, e
jogosultsagat eseti jelleggel az igazgat6ra atruhazhatja.

17.4.2. A sajt6 tajekoztatasaval kapcsolatos eljaras reszletes szabalyait a
Sajt6kapcsolati es kommunikaci6s szabaIyzat hatlirozza meg.

17.5. A helyettesites rendje
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17.5.1. A foigazgatot tavolleteben a gazdasagi foigazgato-helyettes helyettesiti. A
foigazgato-helyettesek tavollete eseten helyettesitesukrol a foigazgato
gondoskodik.

17.5.2.Az igazgat6k helyettesitesi rendjet a tagintezmenyek sajatos szabalyait leir6, a
foigazgato altal jovahagyott tagintezmenyi SZMSZ-ek tartalmazzak.

17.5.3.A centrum vezetoinek helyettesitese soran a helyettesitest ellato vezeto vagy
ugyintezo a foigazgato, illetve a helyettesitett vezeto altal hasznalt levelpapiron
vagy egyeb iraton, a foigazgato, illetve az erintett szervezeti egyseg altal
hasznalt belyegzo lenyomatanak hasznalataval, a foigazgato, illetve a
helyettesitett vezeto neve felett sajat alairasaval, es a foigazgato, illetve a
helyettesitett vezeto neve utan pedig .Ji" betii feltuntetesevel jelzi, hogy az
adott iigyben helyettesitokent jart el.

17.5.4.A helyettesites - a munkaltatoi jogkor gyakorlasanak kivetelevel - magaba
foglalja a kiadmanyozasi jog gyakorlasanak helyettesiteset is.

17.5.5.A helyettesites rendjenek reszletes szabalyait a centrum, illetve a
tagintezmenyek iigyrendje tartalmazza.

17.5.6.Az egymast helyettesito munkakorok megnevezeset a dolgoz6k munkakori
leirasanak tartalmaznia kell.

17.5.7.A foigazgato helyettesitese soran - lehetoseg szerint - a foigazgatoval
elozetesen egyeztetendo a kiadmanyozasra kerulo irat. Amennyiben erre nines
m6d, ugy a kiadmany a kikuldesevel egyidejiileg megkuldendo a foigazgato e
mail cimere, vagy a foigazgato akadalyoztatasanak megszuneset kovetoen
soron kivul bemutatand6.

17.5.8.Az erintett munkakor betoltetlensege eseten az adott munkakor ellatasara az
iigyintezot vagy a munkavallal6t az erintett szervezeti egyseg vezetoje, illetve a
centrum fOigazgat6jajelOli ki.

IV. fejezet

18. A centrum iranyitasa, a centrum kozponti munkaszervezeten beliili es
azon kiviili kapcsolattartas mooja, szabalyai, a tagintezmennyel val6
kapcsolattartas rendje

18.1. A centrum iranyitasa:

18.1.1.A centrum kozvetlen szakmai iranyit6ja a Nemzetgazdasagi Miniszterium
munkaeropiacert es kepzesert felelos allamtitkara, valamint - ra atruhazott
haUiskorben - a Nemzeti Szakkepzesi es Felnottkepzesi Hivatal (a
tovabbiakban: NSZFH). Az NSZFH e funkci6jat a vezetoin es a kijelOlt
referenseken keresztiil latja el. A szakmai iranyit6val a kapcsolatot a
fOigazgat6tartja.
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18.1.2. A centrum tagintezmenyeivel a kapcsolattartas szemelyes lehetoseget a
legalabb havi rendszeresseggel, rotacios alapon tartott vezetoi ertekezlet
biztositja, amelyeken a centrum vezetesen es az igazgatokon tul a felmerulo
iigyrend tekinteteben erintett kollegak is reszt vesznek. A foigazgato
engedelyevel a vezetes megfelelo tagjaival tematikus ertekezlet is szervezheto,

18.2. A centrum kozponti munkaszervezeten beliili kapcsolattartas forumai:

a) vezetoi ertekezlet, amelynek tagjai: a foigazgato, a gazdasagi foigazgato
helyettes, es a szakmai foigazgato-helyettes,

b) foigazgatoi ertekezlet, amelynek tagjai: a foigazgato, a gazdasagi foigazgato
helyettes, a szakmai foigazgaro-helyettes, valamint a szakmai referensek,

c) munkatarsi ertekezlet, amelynek resztvevoi: centrum kozponti
munkaszervezetenek minden munkatarsa,

d) gazdasagi ertekezlet, amelynek resztvevoi a gazdasagi foigazgato-helyettes,
valamint a gazdasagi feladatok ellatasaert felelos referensek,

e) szakmai ertekezlet, amelynek resztvevoi: a szakmai foigazgato-helyettes, vagy
a temafelelos szakmai referens, valamint a szakmai referensek,

f) szakmai-gazdasagi ertekezlet, amelynek resztvevoi: az adott feladat kozos
felelosei.

18.3. A centrum feladatainak osszehangolt ellatasa erdekeben a foigazgato-helyettesek
kotelesek egymassal egyuttrmikodni, egymast rendszeresen tajekoztatni, valamint
szukseg szerint egyezteteseket tartani.

18.4. A centrum kozponti munkaszervezete es a tagintezmenyek kozotti kapcsolatok
rendje

18.4.1.A gazdalkodast erinto teriileteken a gazdasagi foigazgato-helyettes is kozvetlen
iranyitasi jogkorrel rendelkezik. A centrum gazdalkodasanak megfelelo es
hatekony ellatasa erdekeben a gazdasagi foigazgato-helyettes kozvetlen
iranyitassal feladatellatasra bevonhat tagintezmenyi munkatarsakat az
igazgatoval tOrtentel6zetes egyeztetest kovet6en.

18.4.2.A szakmai fOigazgato-helyettes a f6igazgato megbizasabol az altala
meghatarozott teriileteken es feladatok eseteben kozvetleniil iranyitja a
tagintezmenyeket es osszehangolja munkajukat.

18.4.3.Annak erdekeben, hogy minden lenyeges informacio eljusson a
tagintezmenyekhez, a szakmai- es a gazdasagi f6igazgato-helyettes
folyamatosan mjekoztatja a tagintezmenyeket, eljuttatja szamukra a miikodesiik
szempontjabol fontos dokumentumokat, adatokat, valamint bels6 kepzeseket
szervez.
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18.4.4. A kapcsolattartas forumai:

a) igazgatoi ertekezlet, amelynek tagja a foigazgato, valamint az igazgatok;
az ertekezleten reszt vesz a gazdasagi fcigazgato-helyettes, es a szakmai
foigazgato-helyettes is;

b) kib6vitett igazgatoi ertekezlet, amelynek tagja a foigazgato, valamint az
igazgatok; az ertekezleten reszt vesz a gazdasagi foigazgato-helyettes, a
szakmai foigazgato-helyettes, a szakmai referensek, valamint a muszaki
es/vagy uzemeltetesi referens;

c) gazdasagi ertekezlet, amelynek reszvevoi a gazdasagi foigazgato-helyettes,
valamint a gazdasagi teriileten dolgozo munkatarsak,

18.4.5. Minden ertekezletrol iktatott, reszletes jegyzokonyvet kell kesziteni, amelybol
a fenntartora tobbletterhet megallapito esetekben az NSZFH-t - a kijelolt
referensen keresztiil- minden esetben tajekcztatni kell.

18.4.6. A szakkepzes szempontjabol kiemelt teriileteken, valamint a neveles/oktatas es
tanugyigazgatas tagintezmenyek kozotti azonosan jo szinvonalon torten6
megvalositasa erdekeben a foigazgato centrum-szintu forumokat hozhat letre,
melynek iranyitoja a foigazgato, vagy az altala megbizott felelosiok).

A forumok teriiletei a kovetkezok lehetnek kulonosen:

a) munkaer6-piaci szerepl6kkel es ezek szervezetivel torteno kapcsolattartas,
b) dualis szakkepzes, gyakorlati oktatas,
c) palyaorientacio,
d) palyakovetes,
e) felnottkepzes, felnottoktatas,
t) sajatos nevelesi igenyu tanulok.

18.5. A tagintezmenyekkel valo kapcsolattartas rendje

18.5.1. A tagintezmenyekkel valo kapcsolattartasert a foigazgato, a foigazgato
helyettesek, az igazgatok es az igazgatohelyettesek a felelosek.

18.5.2. A tanev elckeszitesekor az inditando osztalyok szamanak ismereteben a
foigazgato es az igazgatok munkaer6-gazdalkodasi tervet keszitenek. Ebben
meghatarozzak azokat a feladatokat, melyeket a hatekony munkaer6
gazdalkodas es az egyenletes terheles erdekeben kozosen, attaniMsokkal
oldanak meg.
A tanev kezdete el6tt egyeztetik a tanev f6 feladatait, meghatarozzak azokat a
kozos celokat, melyek az adott tanevben minden tagintezmeny szem el6tt tart.

18.5.3. A f6igazgato lehet6seget biztosit arra, hogy az intezmenykozi
munkakozossegek kozos munkaterveket, esemenynaptart, versenynaptart
dolgozzanak ki.

18.5.4. A centrum kozponti munkaszervezetenek a tagintezmenyekkel folyamatos
kapcsolatot kell fenntartania.
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18.5.5. Az igazgatok kotelesek minden foigazgatoi jogkorrel kapcsolatos fontos
esemenyt, korulmenyt, tenyt idoben jelezni a foigazgato fete.

18.6. A tagintezmenyek egymas kozotti kapcsolatai

18.6.1. A tagintezmenyeknek a munkajukat osszehangoltan kell vegezniuk.

18.6.2. A tagintezmenyek kapcsolattartasanak rendjet a tagintezmenyek sajatos
szabalyait leiro, a foigazgato altal jovahagyott tagintezmenyi SZMSZ-ek
tartalmazzak.

18.7. Kapcsolatok kulso szervekkel

18.7.1. A centrum, es ezen beliil a tagintezmenyek a feladatok eredmenyes ellatasa
erdekeben rendszeres munkakapcsolatot tartanak fenn szamos szervezettel.

18.7.2. A tanuloi utanpotlas biztositasa erdekeben kulonos figyelmet kell szentelni a
telepules es a regie altalanos iskolaival torteno egyuttmukodesre,

18.7.3. A tagintezmenyt a kiils6 kapcsolatokban a foigazgato kepviseli. A helyettesek
es az igazgatok a feladatmegosztas es igazgatoi eseti megbizasok szerint
tartanak kapcsolatot a kiils6 szervekkel.

18.8. Nemzetkozi kapcsolatok

18.8.1. A centrum a foigazgato, a szakmai foigazgato-helyettes, a gazdasagi
foigazgato-helyettes szemelyen, valamint az igazgat6kon keresztiil szervezi es
tartja fenn a nemzetkozi kapcsolatait. Az igazgat6knak tajekoztatasi
kotelezettseguk van a centrum vezetosege fele a nemzetkozi kapcsolatokat
illet6en.

18.8.2. A nemzetkozi kapcsolatok teruletei kulonosen:
a) az Europai Unio palyazati rendszereben valo reszvetel,
b) testvervarosi, testveriskolai kapcsolatok,
c) pedagogusok szakmai tanulmanyutjai, tovabbkepzesei,
d) tanulok elmeleti es gyakorlati kepzesei,
e) szakmai talalkozok szervezese,
f) hataron atnyulo kistersegi kapcsolatok.

18.9. A gyakorlati kepzest folytato szervezetekkel, vallalkozasokkal es gyakorlati kepzest
szervez6kkel torten6 kapcsolattart<is

18.9.1. A centrum, a tagintezmenyek es a gyakorlati kepzes mas szerepl6inek a
gyakorlati kepzes folyamat<iban felmerul6 felel6sseget es feladatait, az
egyiittmiikodes elveit az Szt. rogziti.

18.9.2. A gyakorlati kepzesben egyiittmiikod6 partnerek:
a) centrum es tagintezmenyei,
b) kamarak:
ba) Magyar Kereskedelmi es Iparkamara,
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bb) szakmai kamarak,
c) gyakorl6helyek, gazdalkodo szervezetek, tovabbi partnerek.

18.9.3. A teriiletileg illetekes kamara/kamarak, valamint a gazdalkodo szervezetek
kepviseloivel els6dlegesen a f6igazgat6 tartja a kapcsolatot.

18.9.4. A kapcsolattartas reszletes rendjet a tagintezmenyek sajatos szabalyait leir6, a
f6igazgat6 altal jovahagyott tagintezmenyi SZMSZ-ek tartalmazzak,

Fuggelekek:

1. Szervezeti abra
2. Vagyonnyilatkozat-tetelre kctelezettek listaja

J6vahagyasizaradek

A Bekescsabai Szakkepzesi Centrum Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatat az
allamhaztartasrol sz616 2011. evi CXCV. torveny 9. § b) pontjaban foglaltak alapjan
jovahagyom.

Budapest, 2016.

vJg
nemz/tga

I '
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1. fiiggelek

A Bekescsabai Szakkepzesi Centrum kdzponti munkaszervezete
felepitesenek abraja

Bekescsabai Szakkepzesi Centrum SZMSZ - 21 -



2. fuggelek

Vagyonnyilatkozat-tetelre kdtelezettek

a) kozigazgatasi hatosagi iigyben - onalloan vagy testiilet tagjakent - javaslattetelre,
dontesre vagy ellenorzesre jogosult szemelyek;

b) kozbeszerzesi eljaras soran - onalloan vagy testiilet tagjakent - javaslattetelre, dontesre
vagy ellenorzesre jogosult szemelyek;

c) feladatai ellatasa soran koltsegvetesi vagy egyeb penzeszkozok fe1ett, tovabba az allami
vagyonnal valo gazdalkodas tekinteteben - onalloan vagy testiilet tagjakent - javaslattetelre,
dontesre vagy ellenorzesre jogosult szemelyek;
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