
Innovációs Gimnázium 

Alapító okirat 

 

1. Az intézmény alapítója: ISZTI Ipari Szakképző és Továbbképző Iskola Központ Közhasznú 

 Társaság 

 székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 36. 

2. Az intézmény fenntartója: ISZTI Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola Központ Közhasznú 

 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

rövidített neve:  ISZTI Közhasznú Nonprofit KFT. 

székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 70-72. 

3. Az intézmény neve: Innovációs Gimnázium 

Az intézmény rövidített neve: - 

székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 70-72. 

 

telephelye: 1153 Budapest, Dobó u. 31. 

4. Az intézmény OM azonosító száma: 100 534 

 

5. Alapítás éve: 1998 

 

6. Törvényességi felügyeleti szerve:  

Szakmai törvényességi felügyelet:  ISZTI Közhasznú Nonprofit KFT. Taggyűlése 

Általános törvényességi felügyelet:  Budapest Főváros Kormányhivatala 

7. Az intézmény működési területe:  Országos beiskolázású 

8. Az intézmény típusa: gimnázium 

9. Az intézmény munkarendje: nappali - esti 

Az intézmény alapfeladatai:  A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti közneveléséről 4. § 14.a pontja 

alapján:  g) gimnáziumi nevelés-oktatás; 

 n) felnőttoktatás 

Gimnáziumi nevelés-oktatás: általános tantervű 4 évfolyamos (9-12. évf.); 

 felnőttoktatás (9-12. évf.) 

 Az intézmény évfolyamainak száma, maximális tanulólétszáma: 

intézménytípus évfolyam munkarend maximális létszám 

gimnázium 9-12. 
nappali 

360 

felnőttoktatás (gimnázium) 9-12. 180 

felnőttoktatás (gimnázium) 9-12 esti 350 

Összesen   890 

Az iskola maximális tanulólétszáma nem változott, fenntartói döntés alapján az eddigiekben 

szakképzésben részt vevő tanulók száma átcsoportosra került gimnáziumi nevelés-oktatásra és 

felnőttoktatásra. 



 

10. Az intézmény alapfeladata; tevékenységei: 

1) TEÁOR 8531 Általános középfokú oktatás 

TEÁOR 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás 

TEÁOR 853114 Gimnáziumi felnőttoktatás 

TEÁOR 853124 Általános középfokú felnőttoktatás 

2) TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

oktatási szaktanácsadás 

oktatási tájékoztatás és pályaválasztási szaktanácsadás 

vizsgák (tesztek) tervezése, fejlesztése, értékelése 

vizsgáztatás lebonyolítása 

diákcsereprogramok lebonyolítása 

 

Az intézmény kiegészítő tevékenységei: 

1) TEÁOR 5629 Egyéb vendéglátás (munkahelyi és diákétkeztetés) 

2) TEÁOR 6820 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

3) TEÁOR 7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép) 

4)  TEÁOR 8551 Sport, szabadidős képzés 

5) TEÁOR 8552 Kulturális képzés 

6) TEÁOR 8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás 

7) TEÁOR 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

8) TEÁOR 9101 könyvtári szolgáltatás 

Könyv-kiskereskedelem (tankönyvek forgalmazása) 

9) TEÁOR 9311 Sportlétesítmény működtetése 

10) TEÁOR 9312 Sportegyesületi tevékenység 

11) TEÁOR 9319 Egyéb sporttevékenység 

12) TEÁOR 9329 Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység 

Valamint 

a) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok nevelése, oktatása 2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ 3. bekezdése szerint.  

b) Közösségi szolgálat biztosítása  

c) Gyógytestnevelés  

11. Vállalkozási tevékenység: Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

12. Az intézményben a gyermekétkeztetés ellátásának módja:   

 külső szolgáltatóval kötött szerződés alapján 

13. Az intézmény gazdálkodásának módja: önállóan működő és gazdálkodó intézmény 

14. Az intézmény nyilvántartási száma: 225. szám 

15. Az intézmény jogállása:  Önálló jogi személy, önálló költségvetésű intézmény 

16. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:  

- az ISZTI Közhasznú Nonprofit Kft. vagyona (amelyet térítésmentesen bocsát az intézmény 

használatára) 

- támogatások 

- intézmény bevételei 



 

- szponzori támogatás 

- szülői hozzájárulás 

- költségvetési törvény által biztosított nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó 

támogatás 

- székhely: bérlemény: határozott idejű szerződés: 2018.09.01 – 2023.08.31 (HRSZ: 87185) 

- telephely: bérlemény: határozott idejű szerződés: 2020.05.01 – 2025.06.30 (HRSZ: 87491) 

- a kötelező eszközjegyzéken felüli álló és forgóeszközök 

A vagyon kizárólag az iskola pedagógiai programjában meghatározott céljaira (pl.: oktatási 

eszközök, költségvetési hiány pótlása, stb.) fordítható.  

17. Az iskola működésének biztosítása: 

- Az iskola működésének biztosításáról elsődlegesen a fenntartó, másodlagosan az iskola 

igazgatója gondoskodik. 

- az intézmény székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 70-72., a XV. ker.-i önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlan, amelyet a fenntartó ISZTI Közhasznú Nonprofit KFT. bérleti 

jogviszony, illetve bérleti díj ellenében használ és bocsát az iskola rendelkezésére. (HRSZ: 87185) 

- az intézmény telephelye: 1153 Budapest, Dobó u. 31., magánszemély tulajdonában lévő 

ingatlan, amelyet az iskola bérleti jogviszony, illetve bérleti díj ellenében használ (HRSZ: 87491) 

18.  Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett: 

- az iskola gazdálkodása, valamint a vagyon feletti rendelkezési joggal az iskola igazgatója bír. 

- az iskola igazgatója a bérelt ingatlant elidegeníteni nem jogosult. 

- az intézmény igazgatója a vagyonnal és a felügyelő bizottság által évente jóváhagyott 

költségvetés alapján szabadon gazdálkodhat, az átmeneti szabad kapacitást az alaptevékenység 

sérelme nélkül jogosult bérbe adni, vagy egyéb módon hasznosítani 

- az igazgató a rábízott vagyon felhasználásáról évente írásban beszámolót ad a fenntartónak 

- a gazdasági pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó székhelyén látják el. 

19. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

- az intézmény önálló gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező szervezet, vezető felelősség mellett 

- a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó székhelyén látják el. 

20. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: 

Az iskola igazgatóját a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről előírásai szerint az 

intézmény felügyeleti szerve (fenntartója) bízza meg és gyakorolja a munkáltatói jogkört. 

21. Az intézmény képviseletére jogosult személy neve: Lénárt Péter József, valamint, akire az ügyek 

meghatározott körére esetenként, vagy állandó jelleggel a képviseleti jogot átruházza. 

22. Az intézmény adószáma: 18163061-1-42 

23. Az intézmény valamennyi pénzforgalmi jelzőszáma: 11704007-20195706 

24. Fenntartó képviseletére jogosult személy neve: Mile Éva (ügyvezető), valamint, akire az 

ügyek meghatározott körére esetenként, vagy állandó jelleggel a képviseleti jogot átruházza. 

25. Jogutódlással, átalakulással, fenntartóváltással, intézményi átszervezéssel kapcsolatos 

alapítói, fenntartói határozatok száma és a döntést tartalmazó határozatok:  

2008.05.26.; 2008.06.13.; 2008.07.11.; 2013.03.26.; 2014.03.14.; 2015.05.11.; 2016.05.10.; 

2019.09.03.; 2020.04.28 

26. A megszűnésről szóló alapítói, fenntartói határozat, a megszüntető okirat, a megszűnés ideje 

és módja, valamint a megszűnt intézmény iratainak őrzési ideje: ------------------------- 

 



 

27. Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja:  2020.09.01. 

 

 A fenntartói döntés dátuma és a határozat száma: 2020.04.28; 2/2020.04.28. 

 

28. Alapító okirat kelte:  2020.04.28. 

 

Budapest, 2020. április 28.  

 

Fenntartó képviselőjének aláírása, és a fenntartó bélyegzője: 

 

 

 Mile Éva 
 ügyvezető 
 


