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SZ AKKfiP ZrtS

I ME GALLAP0DA

S

amely l6tre j6tt egyrdszr<il
a szakk6pz6s6rt 6s feln6ttk6pz6s6rt fele16s miniszter
neve: Prof. Dr. Palkovics L6szl6
sz6khelye: 101 1 Budapest, Fci u. 44-50.
nev6ben elj6r: P6l6skei G6born6, szakk6pzdsdrt ds feln<ittkdpzds6rt felel6s
helyettes 6llamtitk6r, 1055 Budapest, Honv6d u. l3-15.; Tel.: +36 (l) 896-2a12;
e-mail : gaborne.poloskei@itm.gov.hu
(a tovAbbiakban: Minisxter)

m6sr6szr6l: a Fenntart6
neve: ESZI Int6zm6nyfenntart6 6s Miikddtet6 Alapitvriny
sz6khelye: 7030 Paks, D6zsa Gyorgyrit 95.
fenntart6i azonosit6 szdma'. I 134001 0
ad6sz6ma: 18861 415-2-17
k6pviseldje (k6pviseletre jogosult szemdly neve, telefonsz6ma, e-mail cime):
Mittler Istvrin; 7 5-4 1 0-0 I 5 ; alapitvany@eszi.hu
a kapcsolattart6 neve, telefonszdma, e-mail cime:
Horv6thn6 Szrics Mariann a; 7 5 - 5 19 -3 I 9 ; 20 -27 3 -861 6 ; alapitvany @eszi.hu
(a tov6bbiakb an: Fenntartd)

az flltala fenntartott - jelen meg6llapod6s elvrilaszthatatlan rdszdt kepezb
mell6kletben felsorolt - szakk6pz<i iskoki(k)ra vonatkoz6an.
(a tov6bbiakban a

szakk6pz6s6rt 6s feln6ttk6pzds6rt felel6s miniszter 6s a
Fenntart6 egyift: Felek) kozltt az al6bbi felt6telekkel:

l. Felekrdgzitik, hogy a nemzeti kdzneveldsr6l sz6l6 2011. 6vi CXC. tdrv6ny (a
tovibbiakban: Nkt.) 88. $ (6) bekezd6se 6s a szakkepz6si meg6llapod6sr6l sz6l6
135/2019. (VI. I I .) Korm. rendelet (a tov6bbiakban Szmr.) I . g-a 6rtelm6ben a
201912020. tan6vvel kezd6d6en h6rom tan6vre a Fenntart6
az al6bb
meghat6rozott felt6telekkel - ftsztvesz az iskolai rendszeni szakk6pzdsi 6llami
feladatok ell6tAs6ban.

-
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2. Jelen szakkdpzdsi meg6llapod6s alapjrin az iskolai rendszerii szakk6pz6sben
ell6tott feladatok ut6n ielen mee6llapod6s mell6klet6ben meghat6rozott keretek
koz<itt a Fenntartd jogosult kiilts6gvetesi hozzililrulilsra a szal<kdpz|sr6l sz6l6
2011. 6vi CLXXXVII. torv6ny (a tov6bbiakban: Szt.) 29. g-a alapj6n ingyenes
oktat6sra jogosult tanul6k k6pz6se tekintet6ben. Az Szt. 84. $ (11) bekezdese
alapj6n 6s az Szmr. 1. $ (l) bekezd6se 6rtelmeben a Fenntartd lelen szakkepz6si
meg6llapod6s alapj6n a meg6llapod6s hat6lya alatt indul6, t6mogatott k6pz6s
tekintet6ben az adott kepz6s jogszab6lyban meghat6rozott befejezdslig, azaz
6vfolyamism6tl6s 6s sziineteltet6s n6lkiili befejez6s6ig jogosult krilts6gvet6si
hozzit1itrulflsr4 fliggetlentil a szakkepzdsi meg6llapod6s kdstibbi megsztin6s6t6l
vagy m6dosit6s6t6l.

jelen meg6llapod6sban meghat6rozott beiskolaz6si l6tsziimot
az Szmr. l. $ (3), illetve az Szmr. 12. $ (1) bekezd6s6ben meghattuozott
korliitoz6 felt6telek betart6s6val - szabadon felhaszn6lhatja a nappali rendszer[i
vagy feln6ttoktat6s keretei kciz<itt, amennyiben a megdllapod6s megkotdsekor
nem keriilt sor az 6tcsoportosit6st kor16toz6 dcintdsre.
3. A Fenntartd

a

-

4. A Felek

meg6llapodnak abban, hogy a Fennturtd a 3. pont szerint
meg6llapitott beiskolilz6si l6tsz6mkeretet a 202012021., valamint a 202112022.
tan6vben felfelf 25"/o-kal tullepheti. T<irt sz6m eset6n a l6tsz6mot felfel6 kell
kerekiteni.

A Fenntarld

kdtelezetts6get v6llal arra, hogy az Szmr. 7. $ c) pont ca)
alpontja alapjrin bekapcsol6dik a Kriznevel6si Regisztr6ci6s es Tanulmenf
Alaprendszerbe es azt jelen meg6llapod6s hatiilya alatt miikridteti, tovdbb| az
Szmr. 7. $ c) pont cb) alpontja alapjiln a miniszter megkeres6s6re az iskolai
rendszeni 6llami szakk6pz6si feladatok tervezdsbhez 6s ell6trls6hoz sziikseges
adatot szol96ltat.

5.

6. A Fenntart6jelen szakk6pz6si meg6llapod6s hat6lya alatt az Szmr. 8. g (l)
bekezdes6ben meghat6rozott felt6telek fennrill6sa eset6n koteles a szakk6pz6si
meg6llapod6s feli.ilvizsg6lat6t kezdem6nyezni, az Szmr. 8 $ (2) bekezd6s6ben
meghat6rozottak szerint pedig kezdem6nyezheti jelen meg6llapod6s
feliJlvrzsgfllatit. A Miniszter az Orszdgos K6pzdsi Jegyzdkr6l 6s az Orsz6gos
Kdpzdsi Jegyzek m6dosit6srinak elj6r6srendjdr6l sz6l6 15012012. (VII. 6.) Korm.
rendelet m6dosit6sa eset6n vagy a szakk6pz6s szerkezet6nek, a beiskol6z6si
l|tszlm korm6nyzati m6dosit6sa eset6n ugyancsak kezdem6nyezheti jelen
meg6llapod6s feliilvizsg6lat5t.
7. Jelen szakk6pz6si meg6llapodris azSzmr. 12. g (1) bekezd6s6nek megfelel6en
2019. szeptember 1-j6vel l6p hathlyba, 6s 2022. augusztus 3l-6n hatblydt
veszti.
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Jelen meg6llapod6s az elviiaszthatatlanul hozz6 kapcsol6d6 melldkleteivel
egyiitt 4 p6ld6nyban k6sztilt. Az itt nem szab|lyozott k6rdesekben - igy a
m6dosit6s 6s felmond6s tekintet6ben is - az Szt., az Nkt., az Szmr., a polg6ri
T<irvdnykcinlvr6l sz6l6 2013. dvi V. trirv6ny, valamint a vonatkoz6

jogszab6lyok rendelkez6sei az irdnyad6k.

Jelen dokumentumot
j

a

Felek mint akaratukkal mindenben megegyez6t

6v6hagy6lag irtilk al6.

Mell6klet:

A miniszter nev6ben:
(Az Innovrlci6s 6s Technol6giai Miniszt6rium
412019. (II. 28.) ITM utasit6ssal kiadott Szervezeti ds Miikcid6si Szabrilyzat 61. g (1) bekezdds
w) pond6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n)
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