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SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

OM AZONOSÍTÓ: 032579 

Jelen alapító okirat a 2013. október 15-én kelt alapító okirat  

módosításokkal egybeszerkesztett változata. 

1. Az alapító fenntartó neve:  Misszióstársaság (Lazaristák) 

2. Az alapító fenntartó székelye:  1118 Budapest, Ménesi út 26. 

3. A fenntartó neve:   Misszióstársaság (Lazaristák) 

4. A fenntartó székhelye:   1118 Budapest, Ménesi út 26 

5. Az működtető fenntartó neve:  Misszióstársaság (Lazaristák) 

6. Az működtető fenntartó székelye: 1118 Budapest, Ménesi út 26. . 

7. Az fenntartó nyilvántartási száma: 00001/2012-071/EKEF 

8. Az intézmény neve:   Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

9. Az intézmény OM azonosítója: 032579 

10. Az intézmény típusa:   többcélú intézmény: gimnázium, 

technikum, szakképző iskola  

11. Az intézmény feladatellátási helye: székhely és telephelyek 

12. Az intézmény székhelye:  2628 Szob, Árpád utca 11. 

13. Az intézmény telephelyei:   
Telephely 1.   2628 Szob, Árpád utca 19. 

  Telephely 2.   2628 Szob, Ipolysági utca 11. 

 

 

14. Alapfeladat: 

 

a) Gimnáziumi nevelés-oktatás, 

b) Technikumi nevelés-oktatás 

c) Szakképző iskolai nevelés-oktatás, 

d) Felnőttoktatás 

e) Kollégiumi ellátás 

f) A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatási sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók iskolai nevelés- oktatása.  

A sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékosság megnevezése:  

pszichés fejlődési zavarral, súlyos tanulási, figyelem vagy magatartási zavarral küzdő 

tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása-nevelése szakértői rehabilitációs 

bizottság szakvéleménye alapján. 

 

 

15. Kiegészítő tevékenységei: 

 

Egyházi tevékenység. 

Iskolai intézményi étkeztetés. 

Kollégiumi étkeztetés. 

Munkahelyi étkeztetés. 
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Egyéb étkeztetés.  

Egyéb szálláshely-szolgáltatás. 

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 

Könyvtári, levéltári tevékenység. 

Sportlétesítmény működtetése. 

Egyéb sporttevékenység. 

ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése. 

Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása. 

Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok. 

Felnőttképzés. 

 

 

16. Szakfeladat:  

 

Oktatás 

 

0922 Középfokú nevelés, oktatás 

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 

092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 

092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 

oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés 

megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai 

a szakképző iskolákban 

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 

szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 

0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás 

093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 

093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 

0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások 

095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

 

 

17. Egyéb oktatás 
 

0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

 

18. Az intézmény munkarendje:  nappali és esti 
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19. Az intézmény alapfeladatai feladatellátási helyenként:  

 

Székhelyen:   2628 Szob, Árpád utca 11. 

gimnáziumi nevelés-oktatás 

technikumi kizárólagos szakképzési oktatás 

szakképző iskolai kizárólagos szakképzési oktatás 

felnőttoktatás 

Telephelyen (1):  2628 Szob, Árpád utca 19. 

kollégiumi ellátás 

 

 Telephelyen (2):  2628 Szob, Ipolysági utca 11.   

kollégiumi ellátás 

 

 

20. Az évfolyamok száma, munkarendje: 

 

Igényjogosultságot megalapozó feladat / 

iskolatípus 
Létszám 

Évf. 

száma  

Létszám 1. 

telephely 

Létszám 2. 

telephely 

Gimnáziumi nevelés, oktatás (9-13. 

évfolyamon nappali és esti munkarend 

szerint) 

Ebből: 

- nyelvi előkészítő évfolyamon:   

N 30 fő 

- szakiskolát végzettek közép-

iskolája számára készült 

kerettanterv alapján 11-12. 

évfolyamon: E 50 fő 

- a többi tanulóval együtt 

oktatható sajátos nevelési igényű 

tanuló: N 20 fő 

 

N 170 

E 150 
2 v. 4 v. 5 

  

Közismereti és szakképesítés 

megszerzésére felkészítő szakmai 

elméleti oktatás szakmai feladatai a 

szakképző iskolákban 

- a többi tanulóval együtt oktatható 

sajátos nevelési igényű tanuló: N 

10 fő 

N 80 

E 60 
2 v. 3 v. 5 

  

Szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakmai gyakorlati oktatás szakmai 

feladatai a szakképző iskolákban Ebből: 

- a többi tanulóval együtt oktatható 

sajátos nevelési igényű tanuló: N 

10 fő 

N 80 

E 60 
2 v. 3 v. 5 

  

Kollégiumi ellátás  6 45 30 

 Nappali (N) 250 fő + Esti (E) 210 fő = Összesen 460 fő 
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Feladatellátási helyenként a Szakmajegyzékben meghatározottak szerinti 

szakmacsoportok és szakképesítések megnevezése, azonosító száma és az 

ágazatok megjelölése 

 

  Technikumi kizárólagos szakképzés (felmenő rendszerben) 

 

Szakmajegyzék 

száma 
Szakképesítés neve 

Ágazati 

besorolás 

Évf. 

száma 

Évf. 

jelölése 
Munkarend 

5 0923 22 04 

Szociális és 

gyermekvédelmi 

szakasszisztens 

Szociális 5 

9, 10, 

11, 12, 

13 

nappali, esti 

5 0923 22 04 

Szociális és 

gyermekvédelmi 

szakasszisztens 

Szociális 2 

1/13 

2/14 nappali, esti 

 

   

  Szakképző iskolai képzés kizárólagos szakképzés (felmenő rendszerben) 

 

Szakmajegyzék 

száma 

Szakképesítés 

neve 

Ágazati 

besorolás 

Évf. 

száma 

Évf. 

jelölése 
Munkarend 

4 0923 2203 
Szociális gondozó 

és ápoló 
Szociális 3 

1/9 

2/10 

3/11 

nappali, esti 

4 0923 2203 
Szociális gondozó 

és ápoló 
Szociális 2 

KSZ/13 

KSZ/14 

1/9 

2/10 

nappali, esti 

 

  

21. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 

 

Székhelyen:  2628 Szob, Árpád utca 11. (hrsz: 578/3) 

  Gimnázium 

Telephelyen (1):  2628 Szob, Árpád utca 19. (hrsz: 379) 

Kollégium  

 Telephelyen (2):  2628 Szob, Ipolysági utca 11. (hrsz: 678)  

Kollégium 

 

22. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: 

 

 Az intézmény feladatait szolgáló vagyon felett a fenntartó rendelkezik. 

Az intézmény igazgatója jogosult a vagyont az alaptevékenység sérelme nélkül a 

fenntartó hozzájárulásával bérbe adni, vagy egyéb módon hasznosítani. 

 

23. Az intézmény alapításának éve: 1993 

24. Az intézmény adószáma:  18667008-1-13 
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25. Pénzforgalmi számlaszáma:  10702143-27934306-51100005 

26. Az intézmény jogállása:  jogi személy 

27. Az intézmény szakmai és törvényességi felügyeleti szerve: 

A szakmai és általános törvényességi felügyeletet a fenntartó gyakorolja. 

A törvényességi ellenőrzésre a Pest Megyei Kormányhivatal jogosult. 

28. Az intézmény alapításának éve: 1993 

29. Az intézmény gazdálkodási jogköre: 

Önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező köznevelési 

intézmény. 

30. Az intézményvezető kinevezési rendje: 

Az igazgatót a fenntartó nevezi ki a hatályos jogszabályok szerint. 

31. Alapító okirat hatálya:   2021. szeptember 01. kezdettel  

 

Budapest, 2021. 05. 17. 

 

Barta Szabolcs CM 
Misszióstársaság (Lazaristák) 

Magyarországi Tartományának tartományfőnöke 


