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9. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
(Egységes szerkezetben)

Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 
2011.  évi  CXCV.  törvény,  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)   Kormányrendelet vonatkozó  rendelkezései 
alapján adja ki.

Az intézmény neve: Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és 
Kollégium 

Az intézmény OM azonosító száma: 029 336
Az intézmény törzsszáma: 472845
Az intézmény székhelye: 3533 Miskolc, Téglagyár u. 2.
telephelye: 3533 Miskolc, Téglagyár u. 1.
Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (mint 

jogutód)
Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
Az alapítás éve: 1950.
Az intézmény fenntartója és irányító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása
Az intézmény típusa: Többcélú közös igazgatású nevelési - oktatási 

intézmény, melyben 4 évfolyamos 
szakközépiskola 2 éves szakképzési 
évfolyammal, 9-10. évfolyamos szakiskola, 2. 
illetve 3 éves  szakképzési évfolyammal, 
alternatív (előrehozott) szakképzés 3 és 4 éves 
szakképzési évfolyammal, szakiskolai 
szakképzés 3 éves szakképzési évfolyammal, 
valamint kollégium működik

Tagozat megnevezése: nappali tagozat
Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 1080 fő
Kollégium maximális tanulólétszáma: 280 fő

Szakágazat megnevezése, száma (TEÁOR):

853100 Általános középfokú oktatás

Alaptevékenysége:

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása 

(9–12/13. évfolyam):
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása.
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853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. 
évfolyam)

853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. 

évfolyam)
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása.

853133 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. 
évfolyam)

• Műszaki  szakterületen  gépészeti,  elektrotechnikai  –  elektronikai,  faipari  és  egyéb 
szolgáltatások szakmacsoportban szakközépiskolai  nevelés  és oktatás  -  négy általános 
műveltséget megalapozó évfolyammal – szakmai alapozó ismeretek átadásával, továbbá 
felkészít  a  kétszintű  érettségi  vizsgára,   valamint  a  felsőfokú továbbtanulásra,  illetve 
munkába állásra és előkészít a szakképzésbe való bekapcsolódásra

• orientációs szakmai gyakorlati képzés a szakközépiskola 9-10. évfolyamán
• Érettségi és szakmai vizsgák szervezése
• A tanuló érdeklődése és igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 

foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás speciális ismeretek 
átadása céljából a Kt.-ben meghatározott időkeretben.

• Képesség-kibontakoztató felkészítés
• Bejáró tanulók ellátása
• Kollégiumi ellátás biztosítása
• Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás
• Általános iskolások részére a technika órákon feldolgozott anyagok részbeni beszerzése, 

előkészítése

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 
oktatás a szakképzési évfolyamokon

853212 a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása.

853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása.

853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
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853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
862101 Háziorvosi alapellátás

• A szakképzési évfolyamon az OKJ-ben és a fejlesztési tervben meghatározottak szerint 
az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez kötött 
szakképesítések körében részben, vagy egészben felkészít szakmai vizsgára.

• A szakképzési évfolyamon a Pedagógiai Programban meghatározott szakokon a meglévő 
részismeretek  figyelembevételével  (nem  kötelező  jelleggel)  további  szakképesítések 
megszerzésének biztosítása.

• Műszaki  szakterületen  gépészeti,  elektrotechnikai  –  elektronikai,  faipari  és  egyéb 
szolgáltatások szakmacsoportban szakiskolai  nevelés  és  oktatás,  általános  műveltséget 
megalapozó képzéssel és szakmai előkészítő ismeretek átadásával. A 9-10. évfolyamon 
biztosítja és előkészít a szakképzésbe való bekapcsolódásra

• orientációs szakmai gyakorlati képzés a szakiskola 9-10. évfolyamán
• A tankötelezettség megszűnése után az OKJ-ben és a fejlesztési tervben meghatározottak 

szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez 
kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára

• Együttműködés a Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központtal (MITISZK)
• Felnőttoktatás

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása.

855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók 
kollégiumi, externátusi nevelése

811000 Építményüzemeltetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
562100 Rendezvényi étkeztetés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

• Tanfolyamok szervezése
• Tanfolyami oktatás

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
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680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

• Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok ellátása
• Helyiségek, eszközök bérbeadása
• Bérmosás
• Bérfuvarozás
• Bérmunka végzése
• Szolgálati lakás fenntartása
• Vendégszállás biztosítása
• Gyártmányok kereskedelmi végzett  értékesítése és forgalmazása
• Tevékenysége körében szolgáltatás

Vállalkozásként végezhető tevékenysége arányának felső határa: (15%)

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás

Vállalkozási  tevékenység  mértéke:  a  292/2009  (XII.  19)  Korm.  rendelet  93.§  (3) 
bekezdésében  foglaltak  szerint.  Az  intézmény  vállalkozási  tevékenysége  az  alapfeladatok 
ellátását nem veszélyeztetheti.

Az intézmény működési területe: Regionális

Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Gazdálkodással összefüggő 
jogosítványok:

előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv

Az intézmény vezetője: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által 
nyilvános pályázat útján határozott időre megbízott 
igazgató

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

A feladatellátást szolgáló ingatlan 
vagyon:

A 23.443/15 hrsz.-on 19.513 m2 területű ingatlanon
lévő (Téglagyár u. 2.) iskolaépület, tornaterem és 
műhely és a 23.470/1 hrsz.-on 6.140 m2 területű 
ingatlanon lévő (Téglagyár u. 1.) kollégium.

A vagyon feletti rendelkező: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a 
kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű 
használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és 
eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. 
Tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, 
megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos közgyűlési 
rendelet szerint kell eljárni.
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Záradék: A Diósgyőr-Vasgyári  Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratát  Miskolc 
Megyei Jogú Város  Közgyűlése  VI-172/3026/2012. sz. határozatával  2012. augusztus 31-i 
hatállyal hagyta jóvá.

Miskolc, 2012. június 21.

Dr. Csiszár Miklós
jegyző

Dr. Kriza Ákos
polgármester
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Melléklet 

a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratához

A  133/2010.     (IV.     22.)     Kormányrendelet     az     Országos     Képzési     Jegyzékről     és     az     Országos     Képzési   
Jegyzék     módosításának     eljárásrendjéről   szóló  rendelet, valamint az intézmény pedagógiai –  ezen 
belül a szakképzési évfolyam, szakmai –  programja alapján az iskola az alábbi szakképesítések 
körében készíthet fel iskolarendszerű szakmai vizsgára:

Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések:

Sor-
szám Megnevezés Azonosító száma

Maximális 
képzési
idő (év)

1. Bútoripai technikus 54 543 02 0010 54 01 2
2. CAD-CAM informatikus 54 481 01 1000 00 00 2

Általános iskola 8. után 3 éves előrehozott szakképzés , vagy szakiskola 10. osztály utáni képzés – 
választható szakképesítések

Sor-
szám Megnevezés Azonosító száma

Maximális 
képzési
idő (év)

1. Gépi forgácsoló 31 521 09 1000 00 00 3
2. Géplakatos 31 521 10 1000 00 00 3
3. Hegesztő 31 521 11 0000 00 00 3
4. Szerkezetlakatos 31 521 24 1000 00 00 3
5. Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 3
6. Kárpitos 33 542 04 1000 00 00 3
7. Járműfényező 31 525 02 1000 00 00 3
8. Karosszérialakatos 31 525 03 1000 00 00 3
9. Számítógép szerelő, karbantartó 33 523 01 1000 00 00 3

Iskolarendszeren kívüli regisztrált képzésben oktathatja:

Sor-
szám Megnevezés Azonosító száma

Maximális 
képzési

idő (óra)
1. CNC forgácsoló 31 521 02 0000 00 00 1200

Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítható szakmák és évfolyamszámok meghatározásáról a 
fenntartó a tanév szervezésének időszakában dönt. 
Záradék: A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratát Miskolc 

Megyei Jogú Város  Közgyűlése  VI-172/3026/2012. sz. határozatával  2012. 
augusztus 31-i hatállyal hagyta jóvá.

Miskolc, 2012. június 21.

 Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos 
jegyző polgármester
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