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Tárgy:  Határozat köznevelési intézmény 

működési engedélyének módosításáról 

H AT ÁR O Z AT  

A Vizuális Kultúráért Alapítvány (1123 Budapest, Alkotás u. 45., a továbbiakban: Fenntartó) által fenntartott 

Budai Rajziskola- Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium (1123 Budapest, Alkotás u. 45. OM 

azonosító: 101156, a továbbiakban: Intézmény) Budapest Főváros Kormányhivatala által 190. számon 

nyilvántartásba vett nevelési-oktatási intézmény működési engedélyét 2020. szeptember 01. napi hatállyal – a 

szakképzésben történt jogszabályi változások, valamint a tanulólétszám átcsoportosítása okán – az alábbiak 

szerint 

módosítom. 

Az intézmény alapítója 

és fenntartója:    Vizuális Kultúráért Alapítvány 

székhelye:    1123 Budapest, Alkotás u. 45. 

Az intézmény neve:   Budai Rajziskola - Alapfokú Művészeti Iskola és  

Szakgimnázium 

rövidített neve:   Budai Rajziskola 

székhelye:    1123 Budapest, Alkotás u. 45. 

telephelye/tagintézménye:  - 

OM azonosító száma:    101156 

Az intézmény típusa:   többcélú köznevelési intézmény  

szakgimnázium 

alapfokú művészeti iskola 

Törvényességi felügyeleti szerv: 

Általános törvényességi felügyeleti szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala 
Szakmai törvényességi felügyelet: Vizuális Kultúráért Alapítvány 

Az intézmény adószáma:  18228232-1-43 

Az intézmény munkarendje:  nappali rendszerű, esti 

Az intézmény alapfeladata:  szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

alapfokú művészetoktatás 

felnőttoktatás 
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szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

 érettségi után kizárólag szakképzési évfolyamokkal (kifutó képzés) 
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Gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

    saját gyakorlati oktatási hely biztosításával 

 a 2020/2021. tanévtől induló képzés 
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Művészet 2 év 4 
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Aranyműves  Művészet 1 év 5 

Gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

    saját gyakorlati oktatási hely biztosításával 
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alapfokú művészetoktatás 

Művészeti ág Tanszak 

Képző- és iparművészet 
Képzőművészeti tanszak (Előképző 1-2. évf., Alapfokú 1-3. évf.) 

Grafika-festészet tanszak (Alapfokú 4-6. évf.) 

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:  250 fő 

szakgimnázium    160 fő 

nappali munkarend   110 fő 

esti munkarend      50 fő 

   alapfokú művészeti iskola  90 fő 

    Képző és iparművészeti ág  90 fő 

Az intézmény évfolyamainak száma: 

szakgimnázium   kizárólag szakképzési évfolyamokkal 2 vagy 1 évfolyam 

  alapfokú művészeti iskola 1-2. évfolyam előképző, 

      1-6. évfolyam alapfokú 

A gyermekétkeztetés ellátásának módja az intézményben: - 

Az intézmény gazdálkodása:  önállóan gazdálkodó intézmény 

Az intézmény jogállása:  önálló jogi személy 

Az intézmény nyilvántartási száma: 190. szám 

Az Intézmény a tűzvédelmi és a közegészségügyi feltételeknek jelen határozat indokolási részében foglaltak 

szerint felel meg.  

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 f) 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.  

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client
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INDOKOLÁS  

A „Vizuális Kultúráért Alapítvány (1123 Budapest, Alkotás u. 45., a továbbiakban: Fenntartó), mint a Budai 

Rajziskola- Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium (1123 Budapest, Alkotás u. 45. OM azonosító: 

101156, a továbbiakban: Intézmény) köznevelési intézmény fenntartója 2020. június 29. napján kérelmet nyújtott 

be Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztály Oktatási és Köznevelési Osztályához (a 

továbbiakban: Kormányhivatal) az Intézmény működési engedélyének módosítása iránt, a szakképzés területén 

történt jogszabályi változások okán. 

A Fenntartó kérelméhez mellékletként csatolta az Intézmény 2020. június 22. napján kelt alapító okiratát, az 

Intézmény átdolgozott pedagógiai programját, szakértői véleményt a pedagógiai programról, az Innovációs és 

Technológiai Minisztériummal kötött, 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig hatályos szakképzési 

megállapodást, a Fenntartó nyilatkozatát a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásáról, a személyi 

feltételek meglétét igazoló tételes jegyzéket, a tárgyi feltételekről készített tételes jegyzéket, az Intézmény 

székhelyére vonatkozó bérleti szerződést valamint a Fenntartó nyilatkozatát az illetékmentességről.  

A Fenntartó az eljárás során benyújtotta az Intézmény kiegészített alapító okiratát, az alapító okirat 

módosításáról szóló fenntartói döntést, a dokumentum elfogadásáról szóló határozat számának tekintetében 

javított pedagógiai programot; a Fenntartó nyilatkozatát a pénzügyi feltételek biztosításáról, valamint az 

Intézmény költségvetését. 

A benyújtott dokumentumok áttekintését követően megállapításra került, hogy a kérelem elbírálásához a 

jogszabályban előírt dokumentumok a Kormányhivatal rendelkezésére állnak, a Fenntartó az Intézmény 

működési engedélye módosítását érintő eljárásban foglaltaknak eleget tett. 

Fenntartó a szakgimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladat ellátása területén az Intézmény alapító okiratában és 

pedagógiai programja szakmai programjában megjelenítette a jogszabály által előírt, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma hatáskörébe tartozó Művészet ágazat vonatkozásában azon képesítéseket, melyeket a 

2020/2021. tanévtől az Intézmény képzésébe bevezetni kíván, valamint az új szakgimnáziumi kerettantervek 

megjelenését figyelembe véve végrehajtotta a Pedagógiai Program szakmai programjának kiegészítését. 

A kérelemhez csatolt dokumentumok és a Fenntartó nyilatkozatai alátámasztják, hogy az Intézmény jogszerű 

működéséhez biztosítja a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

Jelen eljárás keretében nem került sor a népegészségügyi és katasztrófavédelmi szakhatóságok felkérésére, 

tekintettel arra, hogy a székhelyre felvehető maximális tanulólétszám nem változik.  

Az Intézmény székhelye (1123 Budapest, Alkotás u. 45.) vonatkozásában a közegészségügyi és tűzvédelmi 

feltételeknek az Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Népegészségügyi Intézete (1119 Budapest, 

Fejér Lipót u. 59.) BP-11R/026/00263-3/2013. számú közegészségügyi szakvéleménye, valamint a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (1035 Budapest, Vihar u. 3.) 

1406-4/2013/ÉBH számú szakmai véleménye szerint felel meg. 

Fentiekre tekintettel, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 23. 

§-ában biztosított jogkörömben eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

Hatásköröm és illetékességem az Nkt. 23. §-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/1009/04443-3/2020. számú függő hatályú döntés nem lépett 

hatályba, mert az abban meghatározott határidőig az ügyben döntöttem. 

A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 112. §, 114. §, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (3) bekezdés e) pontja, 37. §, 39. §, és az elektronikus 
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ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § alapján 

adtam. 

A Fenntartó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban ltv.) 5. § (1) bekezdés f) 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. 23. §-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 23. §, 

 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 36. §, 39. §, 80-83. §-ai;, 112. 

§,114.§-ai; 

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

bekezdés e) pontja, 37. §, 39. §, 

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

törvény 9. §, 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §-a és 29. §-a, 45/A §-a, 74. §-a. 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

dr. Sára Botond 
kormánymegbízott megbízásából 

 

 

  dr. Dombóvári Csaba  
főosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: - 

Értesülnek: 

1. Vizuális Kulturáért Alapítvány (1123 Budapest, Alkotás u. 45.) – elektronikus úton 

2. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság, Államháztartási Ügyfélszolgálat-Humánszolgáltatások 

(1138 Budapest, Váci út 135-139.)  – elektronikus úton 

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

4. Irattár 
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