A Siófoki Szakképzési Centrum 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 költségvetési szerv alaptevékenysége: A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai
oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, de
kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési
tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum az állami intézményfenntartó központtól átvett
gimnáziumi intézményegységekben gimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladatot is ellát. Részt vesz az
Arany János tehetséggondozó Program keretében folyó nevelésoktatásban. Tervezi és szervezi az
Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes
fejlesztési programok megvalósítását.

Szakképzési és köznevelési szolgáltatások génybevételének rendje
Az Szkt. 57. § szerint
(1) A tanulónak joga van arra, hogy
a) képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő képzésben részesüljön
vallási vagy világnézeti meggyőződésének, illetve nemzetiségi hovatartozásának
megfelelően,
b) tanulmányait biztonságban és egészséges környezetben végezze,
c) hozzáférjen a tanuláshoz, illetve azzal összefüggésben jogai gyakorlásához és
kötelességei teljesítéséhez szükséges információkhoz, jogai megsértése esetén
jogorvoslattal éljen,
d) a fizikai és lelki erőszakkal szemben védelemben részesüljön, személyiségét, emberi
méltóságát és jogait tiszteletben tartsák,
e) véleményét szabadon kifejezze, részt vegyen az érdekeit képviselő szervezetekben.
Szkr. 157. § A tanulónak joga van arra, hogy
a) – a szakképző intézmény szakmai programjának keretei között – válasszon a választható
tantárgyak, foglalkozások, továbbá oktatók közül,
b) kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, illetve korábbi tanulmányai beszámítását,
c) igénybe vegye a szakképző intézményben rendelkezésre álló eszközöket, a szakképző intézmény
létesítményeit és a szakképző intézményi könyvtári szolgáltatást,
d) lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítő védelemben részesüljön a szakképző intézmény által
biztosított számítógépeken való internet-hozzáférés során,
e) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, és
azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti
másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való
jogának gyakorlását,

f) kollégiumi ellátásban részesüljön,
g) kérelmére – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság előtt adjon
számot tudásáról,
h) jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen,
i) kérje az átvételét másik szakképző intézménybe vagy köznevelési intézménybe,
j) képességeit, érdeklődését és adottságait figyelembe véve továbbtanuljon.
158. § (1) A tanulónak joga van arra, hogy
a) a szakképző intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák,
tanulmányi rendjét pihenőidő,
szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és
fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
b) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – különleges
gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai
szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a tanulónak joga van arra, hogy
a) a szakképző intézményben, családja anyagi helyzetétől függően – jogszabályban meghatározott
esetekben – kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön,
továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól
vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való
fizetésre,
b) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
c) kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön.
159. § (1) A tanulónak joga van arra, hogy
a) részére a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon
történjék,
b) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai
gyakorlásához szükséges eljárásokról,
c) az oktatási jogok biztosához forduljon,
d) jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak szerint – eljárást indítson, továbbá
igénybe vegye a nyilvánosságot.
(2) A tanulónak joga van arra, hogy az állami szakképző intézményben fakultatív hitoktatásban
részesüljön.
160. § A tanulónak joga van arra, hogy
a) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről,
az oktatójának munkájáról, a szakképző intézmény működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon
személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést
intézzen az intézményvezetőhöz, oktatóhoz, a képzési tanácshoz, a diákönkormányzathoz és arra
legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül – a képzési tanácstól a tizenötödik napot
követő első ülésen – érdemi választ
kapjon,
b) iskolai művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más körök létrehozását
kezdeményezze, annak tagja legyen vagy más módon részt vegyen annak munkájában,
c) személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az
érdekeit érintő döntések meghozatalában,
d) választó és választható legyen a diákképviseletbe,
e) a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá kérje az őt ért sérelem
orvoslását.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről biztosítja a szabad iskolaválasztást minden
tanuló számára. A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően,
saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon

választhat középiskolát. A gyermek – ha nem cselekvőképtelen – tizennegyedik életévének
betöltésétől a szülő ezt a jogát gyermekével közösen gyakorolhatja.
Az iskola a felvételi követelményeket a felvételi tájékoztatóban, a tanév rendjében meghatározott
időben köteles nyilvánosságra hozni.
A jelentkezések és felvételek adminisztrációját az Oktatási Hivatal által működtetett központi
számítógépes rendszer végzi. A tanuló bármennyi középfokú intézmény bármennyi tagozatára
beadhatja jelentkezését, megjelölve a prioritásbeli sorrendet. A rendszer e sorrend
figyelembevételével adja meg a felvételi eredményekről, illetve az iskolák döntése alapján a
felvételről szóló információt. A tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt.
54. §
(1) A tanulói jogviszony
a) felvétellel vagy
b) átvétellel keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és
az átvételről az igazgató dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, a tanulót a
tanulói jogviszonyon alapuló jogok és kötelességek ettől az időponttól kezdve illetik meg
és terhelik. Jogszabály és a házirend egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez
kötheti.
(2) A szakképző intézmény a jogviszony létesítéséhez további feltételeket is
meghatározhat, amelyeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni. A feltételek
teljesítéséhez kapcsolódó
előkészítő tanfolyam térítési díj ellenében nem szervezhető.
(3) A tanuló osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség,
ennek hiányában az oktatói testület véleményének kikérésével – az igazgató dönt. Az
osztálylétszám legfeljebb 32 fő, amely a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal
túlléphető. A szakképző
intézményben megvalósuló szakirányú oktatás csoportlétszáma legfeljebb 16 fő. A
minimális osztály és csoportlétszámot a fenntartó határozza meg.
Szkr. 148. § (1) Az általános iskolai tanulónak a szakképző intézménybe általános vagy rendkívüli
felvételi eljárás keretében történő felvételére a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26–44. §-át kell
alkalmazni a (2) bekezdésben és a 149–153. §-ban meghatározott eltérésekkel.
(2) A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26–44. §-ában gimnázium és középfokú iskola alatt
szakképző intézményt kell érteni.
149. § (1) A szakképző intézmény a felvételi tájékoztatóban közzéteszi az általa oktatott szakmák
körét és azok ágazatát. A jelentkező – az előkészítő évfolyamra történő jelentkezés kivételével – a
felvételi kérelemben az általa választott szakma ágazatára jelentkezik.
(2) Az igazgató a felvételi kérelmekről a jelentkező általános iskolai tanulmányait igazoló
bizonyítványában, illetve félévi értesítőjében szereplő értékelése, minősítése alapján dönt.
(3) Ha a szakképző intézményben a felvételi eljárás évét megelőző három év átlagában a jelentkezők
száma adott ágazatban több mint háromszorosan meghaladja a felvehető tanulók számát, a
szakképző intézmény központi írásbeli vizsgát, illetve szóbeli vizsgát tarthat. A központi írásbeli
vizsgán az oktatásért felelős miniszter által kiadott egységes feladatlapokat kell használni. Központi
írásbeli vizsga, illetve szóbeli vizsga esetén az igazgató a központi írásbeli vizsga eredménye, illetve
a szóbeli vizsga és a (2) bekezdés szerinti értékelés, minősítés alapján dönt.
A szolgáltatások igénybevételének rendjével kapcsolatban a szakképzési centrum keretében
működő szakképző intézmények házirendjei tartalmaznak kiegészítő információkat.

A közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Szkt. 3. § rendelkezései szerint (1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében
a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második
szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és
b) a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés
megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig ingyenesen biztosítja. A szakképzésben
való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a
munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát
magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Szkr.) 2. § előírásai szerint
(1) A szakképző intézmény annak, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult, ingyenesen
biztosítja
a) a szakmai oktatáshoz, illetve a szakmai képzéshez közvetlenül kapcsolódó foglalkozást,
b) a képzési és kimeneti követelményekhez, illetve a programkövetelményhez kapcsolódó tananyag
megismerését és feldolgozását,
c) a mindennapos testnevelést,
d) az osztályozó vizsgát, a különbözeti vizsgát, valamint az ezekhez kapcsolódó javító- és
pótlóvizsgát (a továbbiakban együtt: tanulmányok alatti vizsga) és
e) – az e rendeletben meghatározott kivétellel – ugyanazon évfolyam megismétlését.
(2) A szakképző intézmény a tanköteles tanuló számára az (1) bekezdésben meghatározottakon túl
ingyenesen biztosítja
a) a szakképző intézmény nyitvatartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az
étkezés ideje alatti felügyeletet,
b) jogszabályban meghatározottak szerint az egészségfejlesztést és a kötelező rendszeres
egészségügyi felügyeletet,
c) a szakképző intézmény által a szakmai oktatással összefüggésben szervezett, a szakképző
intézményen kívüli egyéb foglalkozáson, tanulmányi kiránduláson vagy egyéb szakmai programon
való részvételt,
d) a szakmai oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó foglalkozást, valamint a felzárkóztató és
fejlesztő pedagógiai ellátást és
e) a közismereti oktatás elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített
vendégtanulói jogviszonyt.
Szkt. 3.§ (3) A szakképző intézmény ingyenesen biztosítja a tanuló, illetve – a 4. § (2a)
bekezdésében meghatározott eltéréssel – a képzésben részt vevő személy számára a
szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés során a képzésben részt vevő személy által
felhasznált szakmai anyagokat.
Szkr. 3. § (1) A javító- és pótlóvizsga ingyenessége a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési
jogviszony megszűnése után letett első javító- és pótlóvizsgára is irányadó.
(2) A szakképzési államigazgatási szerv hátrányos helyzet, tartós betegség vagy egyéb méltányolható
körülmény esetén a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy – kiskorú esetében törvényes
képviselője – kérelmére és a szakképző intézmény javaslatára
méltányosságból engedélyezheti az Szkt. 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételtől eltérően a
szakképzésben való részvételt.
Szkt. 3.§ (2) A szakképző intézmény a Kormány rendeletében meghatározott esetben
szedhet térítési díjat, illetve tandíjat. A szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek
biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulástól

vagy költségtérítéstől függővé, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a
szakképzésben ingyenes részvételre jogosult.
Szkr. 4. § (1) A térítési díjat és a tandíjat az igazgató, a szakképzési centrum részeként működő
szakképző intézmény esetében a kancellár a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony
létrejötte előtt állapítja meg és hozza a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tudomására.
A szakképző intézmény nem szedhet térítési díjat és tandíjat a szakirányú oktatás szakképzési
munkaszerződés keretében folyó része után.
(2) A szakképző intézmény térítési díj ellenében biztosítja a) a 2. és a 3. §-ban meg nem határozott
egyéb foglalkozásokat,
b) a felnőttképzési jogviszonyban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam
megismétlését és
c) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési
jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói
jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése
előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgáját.
Szkt. 3.§ (2a) A szakképző intézmény – az olyan képzésben részt vevő személy kivételével,
aki közfoglalkoztatási jogviszonyban áll vagy foglalkoztatást elősegítő képzésben vesz
részt – dönthet úgy, hogy térítési díj ellenében biztosítja a képzésben részt vevő személy
számára a szakmai oktatás,
illetve a szakmai képzés során a képzésben részt vevő személy által felhasznált szakmai
anyagokat. A térítési díj összegét a szakképző intézmény a képzésben részt vevő személy
számára visszafizeti, ha a képzésben részt vevő személy szakmát vagy szakképesítést
szerez, illetve annak megszerzése a képzésben részt vevő személy számára fel nem róható
okból nem lehetséges.
(3) A szakképző intézmény tandíj ellenében biztosítja
a) a szakképző intézményben a szakmai oktatáshoz nem kapcsolódó képzést, valamint az
ezzel összefüggő más szolgáltatást,
b) a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további
alkalommal történő megismétlését.

Siófok, 2020. november 30.

