
 

Okirat száma: IfPF/713/3/2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Galamb József Mezőgazdasági 
Szakgimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola  
 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6900 Makó, Szép utca 2-4. 

1.2.2. telephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 tankert 6900 Makó, Rákosi út 0402/8 hrsz. 

2 tanműhely 6900 Makó, Aradi utca 130. 

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 1051 Budapest, Nádor utca 32. 
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Intézményfenntartó Központ  

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. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. §-a 
alapján létrejött köznevelési intézmény (szakgimnázium, szakközépiskola, valamint a 2016. 
szeptember 1. napja előtt megkezdett tanulmányok tekintetében szakközépiskola), amely 
nevelő-oktató munkát folytat. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 853200 Szakmai középfokú oktatás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium 
és Szakközépiskola alaptevékenységébe tartozik a szakgimnáziumi nevelés-oktatás, 
szakközépiskolai nevelés-oktatás, a Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-
oktatás, a felnőttoktatás, valamint a 2016. szeptember 1. napja előtt megkezdett 
tanulmányok tekintetében a szakközépiskolai nevelés-oktatás, valamint a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai nevelése-oktatása. 
Alaptevékenységébe tartozik továbbá a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható azon 
sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, akik egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdenek. 
 

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 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
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4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 

6 092221 
Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő 
szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző 
iskolákban         

7 092222 
Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és 
szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

8 092231 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 
gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző 
iskolákban                

9 092232 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának 
szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

10 092260 
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti 
és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok       

11 092270  
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 

12 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 

13 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 

14 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 

15 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

16 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

17 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

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 köznevelési intézmény vezetőjét, az 
igazgatót, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, nyilvános 
pályázat kiírását és elbírálását követően – az oktatásért felelős miniszter egyetértésével - 5 
évre az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter) bízza meg. A felmentés jogát és az egyéb 
munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 
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2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

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

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
 
6.1.1. típusa: Többcélú intézmény: összetett iskola  
 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A szakgimnáziumi nevelés-
oktatás, a szakközépiskolai nevelés-oktatás, a Szakképzési Hídprogram keretében folyó 
nevelés-oktatás, a felnőttoktatás, valamint a 2016. szeptember 1. napja előtt megkezdett 
tanulmányok tekintetében a szakközépiskola nevelés-oktatás, valamint a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók iskolai nevelése-oktatása. A 
költségvetési szerv ellátja továbbá a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható azon 
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-oktatását, akik egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdenek. 
 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A Galamb József Mezőgazdasági 
Szakgimnázium és Szakközépiskola gazdálkodásával összefüggő jogosítványokat a Bedő 
Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (6783 Ásotthalom, Kiss 
Ferenc körút 76.) látja el. 

 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium 
és Szakközépiskola (székhely) 

nappali 500 fő 

2 
Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium 
és Szakközépiskola (székhely) 

levelező 120 fő 

3 
Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium 
és Szakközépiskola (székhely) 

esti 120 fő 

 

6.3. Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 

 

 iskolatípus évfolyamok száma 

1 Szakközépiskola  4+2 évfolyam (kifutó rendben) 

2 Szakgimnázium 4+1, 4+2 (az OKJ-ban meghatározott számú 
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szakképzési évfolyam szerint) 

3 Szakközépiskola 3+2 évfolyam 

6.4. A köznevelési intézményben folyó szakképzés 

 

 OKJ azonosító szakképesítés megnevezés szakmacsoport 

1 OKJ 54 481 04 Informatikai rendszergazda Informatika 

2 OKJ 34 621 02 Lovász Mezőgazdaság 

3 OKJ 54 621 02 Mezőgazdasági technikus Mezőgazdaság 

4 OKJ 54 521 05 
Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

Mezőgazdaság 

5 OKJ 55 621 01 
Agrár áruforgalmazó 
szaktechnikus 

Mezőgazdaság 

6 OKJ 55 622 01  Kertészeti szaktechnikus  Mezőgazdaság 

7 OKJ 55 621 02  
Növényvédelmi 
szaktechnikus 

Mezőgazdaság 

8 OKJ 55 581 04  
Vidékfejlesztési 
szaktechnikus 

Mezőgazdaság 

9 OKJ 34 521 08 Mezőgazdasági gépész Mezőgazdaság 

10 OKJ 34 622 01 Dísznövénykertész Mezőgazdaság 

11 OKJ 34 622 02 Kertész Mezőgazdaság 

12 OKJ 35 622 01 
Gyógy- és 
fűszernövénytermesztő 

Mezőgazdaság 

13 OKJ 35 521 02 Mezőgazdasági gépjavító Mezőgazdaság 

14 OKJ 35 622 02 
Zöldség- és 
gyümölcstermesztő 

Mezőgazdaság 

15 OKJ 51 621 01 Agrár vállalkozó Mezőgazdaság 

16 OKJ 34 621 03 Állattartó szakmunkás Mezőgazdaság 

17 OKJ 31 621 01 Állatgondozó Mezőgazdaság 

18 OKJ 21 621 02 Mezőgazdasági munkás Mezőgazdaság 

19 OKJ 31 215 02 Virágkötő Mezőgazdaság 

20 OKJ 34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő Mezőgazdaság 

21 OKJ 31 215 01 Virágbolti eladó Mezőgazdaság 

22 OKJ 34 621 01 Gazda Mezőgazdaság 

23 OKJ 54 521 01 
Élelmiszeripari 
gépésztechnikus 

Élelmiszeripar 
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6.5. Szakgimnáziumi ágazati képzés 

 

 ágazati kódja megnevezése 

1 IX. Gépészet 

2 XIII. Informatika 

3 XXXI. Mezőgazdasági gépész 

4 XXXIII. Mezőgazdaság 

5 XXXIV. Kertészet és parképítés 

6 XXXVI. Élelmiszeripar 

7 XXXI. Agrár gépész 

6.6. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, célja 

1 
6900 Makó, Szép 
utca 2-4. 

631 vagyonkezelői jog Alapító okirat alaptevékenysége 
szerinti oktatás 

2 
6900 Makó, Aradi 
utca 130. 

10592 vagyonkezelői jog Alapító okirat alaptevékenysége 
szerinti oktatás 

3 
6900 Makó, Rákosi 
út 

0402/8 vagyonkezelői jog Alapító okirat alaptevékenysége 
szerinti oktatás 

4 
6900 Makó 
külterület 

0333/1 vagyonkezelői jog Alapító okirat alaptevékenysége 
szerinti oktatás 

5 
6900 Makó 
külterület 

0339 vagyonkezelői jog Alapító okirat alaptevékenysége 
szerinti oktatás 

6 
6900 Makó 
külterület 

0234/1 vagyonkezelői jog Alapító okirat alaptevékenysége 
szerinti oktatás 

7 
6900 Makó 
külterület 

0232/1 vagyonkezelői jog Alapító okirat alaptevékenysége 
szerinti oktatás 

8 
6900 Makó 
külterület 

0234/2 vagyonkezelői jog Alapító okirat alaptevékenysége 
szerinti oktatás 

9 
6900 Makó 
külterület 

0237/1 vagyonkezelői jog Alapító okirat alaptevékenysége 
szerinti oktatás 

10 
6900 Makó 
külterület 

0237/4 vagyonkezelői jog Alapító okirat alaptevékenysége 
szerinti oktatás 

11 
6900 Makó 
külterület 

0224/177 használati jog  Alapító okirat alaptevékenysége 
szerinti oktatás 

12 
6900 Makó 
külterület 

0359/4 használati jog  Alapító okirat alaptevékenysége 
szerinti oktatás 

 



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  GALAMB  JÓZSEF  MEZŐGAZDASÁGI
SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 2018. augusztus 08. napján kelt, 2018. augusztus 15. napjától
alkalmazandó IfPF/713/2/2018. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2018. augusztus 14.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Jogi és Törzskönyvi Főosztály  


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2018.08.14 13:53:50


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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