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Tárgy:  Határozat köznevelési intézmény 

működési engedélyének 

módosításáról 

HATÁROZAT 

A Bolgár Országos Önkormányzat (1097 Budapest, Fehér Holló utca 6.– a továbbiakban: Fenntartó) által 

fenntartott Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola (1097 Budapest, Fehér Holló utca 6., OM azonosító: 

200470 – a továbbiakban: Intézmény) a Magyar Államkincstár által 766162. törzskönyvi azonosító szám alatt 

nyilvántartásba vett nevelési-oktatási intézmény működési engedélyét az Intézmény budapesti székhelyére 

vonatkozóan az Intézmény típusa, alapfeladatai, valamint a felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám 

vonatkozásában – 2021. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint  

módosítom. 

Az intézmény alapítója:   Bolgár Országos Önkormányzat 

székhelye:     1062 Budapest, Bajza u. 44. 

Az intézmény fenntartója:   Bolgár Országos Önkormányzat 

székhelye:     1097 Budapest, Fehér Holló utca 6. 

Az intézmény neve:    Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola  

Az intézmény bolgár elnevezése:                     Българско училище за роден език 

Az intézmény székhelye:   1097 Budapest, Fehér Holló utca 6. 

Az intézmény felügyeleti szerve:  

Általános törvényességi felügyelet:  Budapest Főváros Kormányhivatala 

Szakmai törvényességi felügyelet:   Bolgár Országos Önkormányzat 

Az intézmény típusa:   többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 

   kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola 

   kiegészítő nemzetiségi óvoda 

OM azonosító száma:   200470 

Intézmény adószáma:   15766160-1-43 

Az intézmény alapfeladata:   kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás 

   kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés 
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Az intézmény évfolyamainak száma:              12 (1-12 évfolyam) 

(kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola) 

Az intézmény székhelyére  

felvehető maximális gyermek- 

 és tanulólétszám:    121 fő ebből:    

kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás: 100 fő 

    kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés: 21 fő 

A székhelyen egyidejűleg benntartózkodók létszáma nem haladhatja meg a 33 főt 

Az oktatás munkarendje: nappali  

Az intézményben ellátott 

gyermekétkeztetés módja:  — 

Az intézmény gazdálkodásának módja:  önállóan működő költségvetési szerv 

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 766162. 

Az Intézmény a tűzvédelmi és a közegészségügyi feltételeknek a 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 döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Fővárosi Törvényszékhez címzett közigazgatási 

jogvita eldöntése iránti kérelmet (keresetlevél) lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés közlésétől 

számított 30 napon belül lehet Budapest Főváros Kormányhivatala döntést hozó szervezeti egységénél 

benyújtani vagy postára adni. 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 bírósági eljárás illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 

45/A. § (1) bekezdése alapján 30.000,- forint. Az illeték megfizetése az Itv. 74. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerint teljesíthető. 

Az eljárás az Itv.28. §. (1) bekezdése alapján tárgyi illetékmentes. 

INDOKOLÁS  

A Bolgár Országos Önkormányzat (1097 Budapest, Fehér Holló utca 6.– a továbbiakban: Fenntartó) mint 

a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola (1097 Budapest, Fehér Holló utca 6., OM azonosító: 200470 – a 

továbbiakban: Intézmény) köznevelési intézmény fenntartója 2021. május 31. napján kérelmet nyújtott be 

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

továbbiakban: Kormányhivatal) az általa fenntartott Intézmény működési engedélyének módosítása iránt. 

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


3 

 

A Fenntartó kérelemében foglaltak szerint az Intézmény a 2021/2022-es tanévtől el kívánja látni a kiegészítő 

nemzetiségi óvodai nevelés alapfeladatát.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 158. § (6) bekezdésének d) pontja értelmében a nemzetiségi óvodai 

nevelés megvalósítható kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda keretei között, amely „az 

életkori sajátosságoknak megfelelő nemzetiségi nyelvhasználat elsajátítását biztosító óvoda, amely többcélú 

intézmény vagy önálló kiegészítő nemzetiségi óvoda létrehozásával szervezhető meg; a nevelés a 

nemzetiség nyelvének fejlesztését szolgálja.” 

A Kormányhivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

36. §-ában foglaltak alapján a működési engedély módosítására irányuló kérelmet és annak mellékleteit 

megvizsgálta, és megállapította, hogy a Fenntartó a kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat 

rendelkezésre bocsátotta. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 40. § (1) 

bekezdése értelmében a kormányhivatal a működési engedély kiadásával kapcsolatos eljárása keretében 

vizsgálja, hogy a köznevelési intézmény működéséhez rendelkezésre állnak a személyi, tárgyi, 

munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, pénzügyi feltételek, és azok biztosítják-e a nevelő, oktató 

munka folyamatos, hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű megszervezését. 

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy a kiegészítő nemzetiségi óvodai 

neveléshez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket a Fenntartó biztosítja.  

Az Intézmény 1097 Budapest, Fehér Holló utca 6. szám alatti telephelye a közegészségügyi és tűzvédelmi 

feltételeknek Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya (1067 

Budapest, Podmaniczky u. 27.) által kiadott BP-06/NEO/1856-3/2021 ügyiratszámú közegészségügyi 

szakkérdésben kiadott állásfoglalás, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (1081 Budapest, Dologház utca 3.) 35150/119-5/2021. ált. számú 

szakmai véleményében foglaltak szerint felel meg.  

Az Intézmény területén egyidejűleg benntartózkodók létszáma nem haladhatja meg a kiürítés számításban 

megjelölt 33 fő (tanulók és tanárok) összesített létszámot. 

A Fenntartó által rendelkezésre bocsátott nyilatkozat szerint: „A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolában a 

tanulók egyidejűleg jelenlévő létszáma, a kiegészítő nemzetiségi óvodai nyelvoktatásban résztvevő csoport 

elindítását követően sem fogja túllépni az intézmény számára működési engedélyben meghatározott 

létszámot.” 

Fentiekre tekintettel, valamint arra, hogy a Fenntartó a működési engedély kiadására irányuló eljárásban 

meghatározott feltételeknek eleget tett, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Hatásköröm és illetékességem az a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 

Nkt.) 23. §-a, valamint a Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdése alapozza meg. 

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)  28. §. (1) bekezdése alapján 

tárgyi illetékmentes. 

Döntésemet az Nkt. 23. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. §, 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése alapján teljes 

eljárásban hoztam meg. 

A Kormányhivatal a Fenntartó kérelme alapján a BP/1009/05011-5/2021. ügyiratszámú végzéséiben az 

eljárás szüneteltetéséről, a BP/1009/05011-7/2021. ügyiratszámú végzéséiben az eljárás folytatásáról 

döntött. 
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Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás 

szünetelésének időtartama. 

Az ügyintézési határidő megtartott, mert az eljárásra nyitva álló határidőn belül az ügyben döntöttem. 

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a közléskor válik véglegessé.  

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. § (1) bekezdés b) pontja, 37. §-a, 39. §-a, továbbá 

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

9. §-a alapján adtam. 

Jelen határozat alapjául szolgáló jogszabályok: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. §-a; 

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

38/A. § (1) bekezdése, 40. § (1) bekezdése; 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 158. § (6) bekezdésének d) pontja; 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. §-a; 39. §-a, 49.§-a, 50. § 

(5) bekezdés a) pontja, 80. § (1) és 81. § (1) 82. § (1)  bekezdései, 112. §-a, 114. §-a; 

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

bekezdés b) 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 28. § (1) bekezdése, 45/A. §-a és 74. §-a. 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott megbízásából 

Apollónia Aranka 

osztályvezető 

 

 

 

Melléklet: - 

Értesülnek: 
1. Bolgár Országos Önkormányzat (1097 Budapest, Fehér Holló  utca 6. – 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 

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

5. Irattár 
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