
 

 

 
                        

Ikt.sz.: 204/03/2020. 

 

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 

1111 Budapest, Budafoki út 34/b. 

KIM nyilvántartásba vételi szám: 00013/2012-001 
 
 

2020. március 24. napján, székhelyén megtartott elnökségi ülésén egyhangú szavazattal 

meghozott 11/2020. (03.24.) számú határozata: 
 

A Baptista Szeretetszolgálat elnöksége (továbbiakban: Fenntartó) a fenntartásában működő  

NABOK - Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Tagintézménye (5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A., OM: 201731), továbbiakban: 

Intézmény) nevelési-oktatási intézmény szakképzési keretszámait tartalmazó, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88.§ (6) bekezdése, és a szakképzési megállapodásról 

szóló 135/2019. (VI.11.) Kormányrendelet 1.§-a alapján 2019. augusztus 15. napján megkötött 

szakképzési megállapodását, figyelemmel a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 127.§ (2) 

bekezdésére, - mely szerint: „Az e törvény hatálybalépését megelőzően megkötött és e törvény 

hatálybalépésekor hatályos szakképzési megállapodás alatt az e törvény szerinti fenntartói megállapodást kell 

érteni azzal, hogy annak módosítására és megszüntetésére e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az e 

törvény szerinti új fenntartói megállapodást először a 2021/2022. tanévre vonatkozóan kell kötni. Az e törvény 

hatálybalépésekor hatályos szakképzési megállapodások a fenntartói megállapodás megkötésével, de 

legkésőbb 2021. augusztus 31-én hatályukat vesztik.”, valamint a szakképzési törvény végrehajtásáról 

szóló 12/2020. (II.7.)  Kormányrendelet 360.§-ra, mely szerint: „(1) Az Szkt. hatálybalépésekor hatályos 

szakképzési megállapodással rendelkező nem állami fenntartó - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel 

- a 2020/2021. tanévben az abban meghatározottak szerint vehet részt a szakképzésben azzal, hogy az 

Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. 

(VII. 6.) Korm. rendelet 2019. december 31-én hatályos szabályai szerinti szakképesítésekhez, 

részszakképesítésekhez kapcsolódóan meghatározott keretszámokat az 1. melléklet szerinti azonos ágazaton 

belül meghatározott szakmák között a szakképzésért felelős miniszterrel kötött megállapodás szerint 

átcsoportosíthatja. (2) Az egyházi jogi személy által az Szkt. hatálybalépését megelőzően megkötött és az 

Szkt. hatálybalépésekor hatályos szakképzési megállapodás alatt az Szkt. 109. § (3) bekezdése szerinti 

együttműködési megállapodást kell érteni. Az egyházi jogi személy a 2020/2021. tanévben az abban 

meghatározottak szerint vehet részt a szakképzésben azzal, hogy az Országos Képzési Jegyzékről és az 
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 2019. 

december 31-én hatályos szabályai szerinti szakképesítésekhez, részszakképesítésekhez kapcsolódóan 

meghatározott keretszámokat az 1. melléklet szerinti azonos ágazaton belül meghatározott szakmák között 

az Szkt. 28. § (2) bekezdése szerinti egyoldalú nyilatkozata alapján átcsoportosíthatja. Az Szkt. 109. § (3) 

bekezdése szerinti új együttműködési megállapodást először a 2021/2022. tanévre vonatkozóan kell kötni.”- 

 

    2020. szeptember 1. napjától módosítja. 

 
A Fenntartó egyúttal kijelenti, hogy jelen határozat magába foglalja mindazon határozati formába 

hozandó fenntartói döntéseket is, amelyek a jelen határozatban rögzített cél megvalósulásához 

szükségesek. 

 
Az Intézmény keretszámait ágazati és szakképzési alapfeladat szerinti bontásban a 

melléklet tartalmazza. 
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1. melléklet 

 

NABOK - Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Tagintézménye (OM 201731) 

Cím: 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 

 

2020/2021-es tanévben indítható képzések, engedélyezett keretszámok 

 

 

Megye Ágazat 

megnevezése 

Szakképzési 

alapfeladat 

A 2020/2021-es 

tanévben az ágazatra 

beiskolázható létszám 

Jász-Nagykun-Szolnok Építőipar szakképző iskolai szakmai 

oktatás 

24 

Gazdálkodás és 

menedzsment 

technikumi szakmai 

oktatás 

28 

Gépészet szakképző iskolai szakmai 

oktatás 

130 

Kereskedelem technikumi szakmai 

oktatás 

45 

Kereskedelem szakképző iskolai szakmai 

oktatás 

28 

Kreatív szakképző iskolai szakmai 

oktatás 

28 

Szociális technikumi szakmai 
oktatás 

34 

Szociális szakképző iskolai szakmai 

oktatás 

28 

Turizmus-

vendéglátás 

technikumi szakmai 

oktatás 

84 

Turizmus-

vendéglátás 

szakképző iskolai szakmai 

oktatás 

82 

 

 
Budapest, 2020. március „…”    

 

 

 

 ____________________________________________ 

                                                                                              

                                                                                                       Szenczy Sándor  

                                                                                                                elnök 

                                                                                   Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 
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Alulírott Radics Zoltán, a NABOK - Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Tagintézménye intézményvezetője, a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (továbbiakban: Fenntartó) 

2020. március 24. napján megtartott elnökségi ülésének egyhangú szavazattal meghozott 11/2020. (03.24.) számú 

határozatát, a mai napon átvettem, annak tartalmát megismertem. 

 

 

Budapest, 2020. március „…” 

 

 

  

 ___________________________________________ 

 

                                                                                                              Radics Zoltán 

                                                                                                      intézményvezető 

 

 








