
 

Oktatási és Köznevelési Osztály 

Cím: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.– Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234. – KÉR azonosító: KHIV BUK HOF OKO –   
Telefon: +36 (1) 328-5844 

E-mail: oktatas@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Iktatószám:  BP/1009/04235-9/2020. 

Telefonszám: +36 (1) 328-5849 

Ügyintéző: Szalai Piroska 

E-mail: szalai.piroska@bfkh.gov.hu  

Tárgy:  Határozat köznevelési intézmény 

nyilvántartásba vételének 

módosításáról 

H AT ÁR O Z AT  

Az ISZTI Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (1153 

Budapest, Bocskai u. 70.-72. – a továbbiakban: Fenntartó) által fenntartott Innovációs Szakmai Továbbképző 

Iskola Központ és Középiskola (1153 Budapest, Bocskai u. 70-72. OM azonosító száma: 100534 – a 

továbbiakban: Intézmény) Budapest Főváros Kormányhivatala által 225. számon nyilvántartásba vett nevelési-

oktatási intézmény nyilvántartásba vételét az Intézmény neve, módosító alapító okiratának kelte, a fenntartói 

határozat száma, az Intézmény típusa és alapfeladata vonatkozásában – 2020. szeptember 01. napi hatállyal 

– az alábbiak szerint 

m ó d o s í t o m .  

Az intézmény alapítója :   ISZTI Ipari Szakképző és Továbbképző Iskola Központ   
      Közhasznú Társaság 
székhelye:     1149 Budapest, Angol u. 36 

Az intézmény fenntartója:   ISZTI Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola   
      Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű   
      Társaság 
székhelye:     1153 Budapest, Bocskai u. 70-72. 

Az intézmény neve: Innovációs Gimnázium  

Az intézmény rövidített neve: - 

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

telephelye:    1153 Budapest, Dobó u. 31. 

Az intézmény OM azonosító száma:    100534 

Létesítő alapító okirat kelte:   1998. április 20. 

Módosító alapító okirat kelte:   2020. április 28. 

A fenntartói határozat száma:   2/2020.04.28. taggyűlési határozat 

Az intézmény alapfeladata:    gimnáziumi nevelés-oktatás 
      felnőttoktatás 

Az intézmény típusa:    gimnázium 
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Az intézmény munkarendje:   nappali, esti 

Az intézmény képviseletére  
jogosult személy neve:   Lénárt Péter József intézményvezető 

Az intézmény adószáma:   18163061-1-42 

Az intézmény pénzforgalmi  
számlaszáma:     11704007-20195706 

Az intézmény nyilvántartásba  
vételének, létesítésének napja:  2000. 09. 14. 

A fenntartó képviseletére  
jogosult személy neve:   Mile Éva ügyvezető 

Az intézmény nyilvántartási száma:  225. szám 

A döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a kézhezvételt követő naptól számított 30 napon belül a 

Fővárosi Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet (keresetlevél) lehet 

előterjeszteni.  

A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatala döntést hozó szervezeti egységénél kell benyújtani. Az 

elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes 

személy, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet a https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR rendszer igénybevételével nyújthatja be. Amennyiben az 

ügyfél a döntéssel szemben indítandó jogorvoslati eljárásban jogi képviselő nélkül kíván eljárni, úgy beadványát 

kizárólag írásban, – akár a jogszabályban előírt nyomtatvány alkalmazása nélkül is – előterjesztheti. 

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfél a keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatala 

döntést hozó szervezeti egységénél személyesen vagy postai úton is benyújthatja. 

A Fenntartó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: ltv.) 5. § (1) bekezdés m) pontja 

alapján teljes személyes illetékmentességben részesült. 

A bírósági eljárás illetékének mértéke az Itv. 45/A. § (1) bekezdése alapján 30.000.- forint. Az illeték megfizetése 

az Itv. 74. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesíthető.  

 

INDOKOLÁS 

Az ISZTI Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (1153 

Budapest, Bocskai u. 70.-72. – a továbbiakban: Fenntartó), mint az Innovációs Szakmai Továbbképző Iskola 

Központ és Középiskola (1153 Budapest, Bocskai u. 70-72. OM azonosító száma: 100534 – a továbbiakban: 

Intézmény) köznevelési intézmény fenntartója 2020. május 21. napján kérelmet nyújtott be Budapest Főváros 

Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztály Oktatási és Köznevelési Osztályához (a továbbiakban: 

Kormányhivatal) az Intézmény nyilvántartásba vételének módosítása iránt, az Intézmény nevének, típusának és 

alapfeladatának változására tekintettel. 

A Fenntartó kérelméhez mellékletként csatolta az Intézmény 2020. április 28. napján kelt módosított alapító 

okiratát és a 2/2020.04.28. taggyűlési határozatát; az Intézményben működő egyeztető fórumok (nevelőtestület, 

SzMK, DÖK) nyilatkozatait az iskola átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének 

megállapításával való egyetértésről; az Észak-Pesti tankerületi Központtal kötött tartós használati szerződést; a 

Fenntartó nyilatkozatát (alkalmazotti közösség, szülői szervezet, iskolai diákönkormányzat elfogadása, 

illetékmentesség, a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása, minden tanuló gimnáziumi oktatásban, 

vagy felnőttoktatásban vesz részt); a tantestület rendkívüli online értekezletének jegyzőkönyvét; az Intézmény 
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tantárgyfelosztását (pedagógusok szerint); a személyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzéket; valamint a 

Fenntartó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát. 

A Fenntartó rendelkezésre bocsátotta továbbá az Intézmény pedagógiai programját és tantárgyfelosztását 

(osztály, pedagógus) az Intézmény költségvetését, valamint a Fenntartó nyilatkozatát pénzforgalmi számlaszám 

megszűnéséről. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 21. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján „a magán köznevelési intézmény akkor vehető nyilvántartásba és a nyilvántartásba vétele akkor 

módosítható, ha az oktatásért felelős miniszter szakvéleménye alapján alkalmas a köznevelésialapfeladat-

ellátás megszervezésére.” 

Fentiekre tekintettel a Kormányhivatal BP/1009/04235-4/2020.ügyiratszámon - a Fenntartó által benyújtott 

kérelem és mellékleteinek megküldésével - szakmai véleménykéréssel fordult az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságához. 

2020. június 24. napján érkezett meg a Kormányhivatalhoz az oktatásért felelős miniszter VIII/4180-

2/2020/KOZNEVIG iktatószámú szakmai véleménye, mely szerint: „a beküldött dokumentációk alapján 

figyelemmel a szakképzési rendszert érintő jogszabályváltozásokra - az Intézmény nyilvántartásba vételének 

módosításához az oktatásért felelős miniszter a hozzájárulását adja.” 

A rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az Intézmény alapító 

okirata megfelel az Nkt. 21. § (3) bekezdésében foglaltaknak. 

Tekintettel arra, hogy a Fenntartó nyilatkozott az 50400096-11084608 pénzforgalmi számlaszám 

megszűnéséről, az törlésre került a nyilvántartásból. 

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentumok és az oktatásért felelős miniszter szakvéleményében foglaltak 

alapján összességében megállapította, hogy a Fenntartó az Intézmény nyilvántartásba vételére irányuló 

eljárásban meghatározott feltételeknek eleget tett. 

Fentiekre tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 21.§-ában 

biztosított jogkörömben eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Hatásköröm és illetékességem az Nkt. 21. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdése alapozza meg. 

Az ügyintézési határidő megtartott, ezért a BP/1009/04235-2/2020.számú függő hatályú döntés nem lépett 

hatályba, mert az abban meghatározott határidőig az ügyben döntöttem. 

A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 112. §-a, 114. §-a, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 

2017. évi I. törvény (Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (3) bekezdés e) pontja, 37. §-a, 39. §-a, továbbá az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a 

alapján adtam. 

A Fenntartó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: ltv.) 5. § (1) bekezdés m) pontja 

alapján teljes személyes illetékmentességben részesült. 

A bírósági eljárás illetékének mértékéről és az illeték megfizetésének módjáról az ltv. 45/A. §-a és 74. §-a 

alapján adtam tájékoztatást. 

Döntésemet az Nkt. 21. §-ában biztosított jogkörömben eljárva és az Ákr. 39. §, 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése 

alapján teljes eljárásban hoztam meg. 

Jelen határozat alapjául szolgáló jogszabályok: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a; 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/A. § 

(1) bekezdése; 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a, 36. §, 80-82. §-ai, 85-86. §-
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ai, 112. §,114.§-ai; 

 A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (3) 

bekezdés e) pontja, 37. §-a, 39. §-a; 

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9.§-a; 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdése, 29.§ (1) bekezdése, 45/A. §-a, 74. §-a. 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

dr. Sára Botond 
kormánymegbízott megbízásából 

 

 

  dr. Dombóvári Csaba  
főosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: - 

Értesülnek: 

1. ISZTI Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola Központ Közhasznú Nonprofit Kft (1153 Budapest, Bocskai u. 70-72.) – 

elektronikus úton 

2. Oktatási Hivatal Tájékoztatási és Adatfeldolgozási Osztály (9001 Győr, Pf. 646.) – elektronikus úton 

3. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság, Államháztartási Ügyfélszolgálat - Humánszolgáltatások (1138 

Budapest, Váci út 135-139.) – elektronikus úton 

4. Irattár 
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