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HATÁROZAT 

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

fenntartott Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola (1062 Budapest, Bajza u. 44. – a továbbiakban: 

Intézmény) Budapest a Magyar Államkincstár által 766162. törzskönyvi azonosító szám alatt nyilvántartásba 

vett nevelési-oktatási intézmény működési engedélyét a budapesti székhelyre vonatkozóan az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért felelős Államtitára által 2015. július 7. napján kelt 30375-1/2015/KOIR 

iktatószámú működési engedélyét – jelen határozat véglegessé válásának napjával – az Intézmény 

székhelye, valamint adószáma vonatkozásában 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:   kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola 

OM azonosító száma:   200470 

Intézmény adószáma:   15766160-1-43 

Az intézmény alapfeladata:   kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás 

   (bolgár nemzetiségi nyelv oktatása) 

Az intézmény évfolyamainak száma:              12 (1-12 évfolyam) 
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Az intézmény székhelyére  

felvehető maximális tanulólétszám:  100 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 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 c) 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  

 

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

Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola (1062 Budapest, Bajza u. 44. – a továbbiakban: Intézmény) 

köznevelési intézmény fenntartója 2020. december 22. 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 az Intézmény 

székhelyének előre nem látható okból történt változása okán. 

Fenntartó kérelméhez mellékelte az Intézmény 2020. december 10. napján kelt módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát; a Fenntartó 85/2020. (XI.13.) számú határozatát az alapító okirat 

módosításáról; az Intézmény székhelyéül szolgáló ingatlanra (1097 Budapest, Fehér Holló utca 6.) vonatkozó 

2020. október 1. napján kelt bérleti szerződést, amely szerint a Magyarországi Bolgárok Egyesülete 2020. 

október 1. napjától határozatlan időtartamra bérbe adja az ingatlant a Bolgár Országos Önkormányzat részére. 

A szerződés értelmében a bérlő jogosult az Intézmény működtetésére a bérelt ingatlanon. 

Fenntartó mellékelte továbbá a Magyar Államkincstár által kiadott 88-TNY-1811-5/2020-766164 iktatószámú 

törzskönyvi kivonatot az Intézmény vonatkozásában; a Fenntartó illetékmentességi nyilatkozatát; a Fenntartó 

nyilatkozatát a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításáról, valamint arról, hogy „az iskolában tanító 

pedagógusok, a kiskorú tanulók törvényes képviselői, illetve nagykorú tanulóink a tervezett 

székhelymódosításról tájékoztatást kaptak.” 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client
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Fenntartó kérelmében kifejtette, hogy a 1062 Budapest, Bajza utca 44. szám alatti épület azon részét, amely 

az Intézmény székhelyéül szolgált a 1578/2020 (IX.10) Kormányhatározat alapján 2020. november 30. napjáig 

vissza kellett szolgáltatni a tulajdonosnak, a Magyar Államnak. Ezért az Intézménynek ki kellett költöznie az 

ingatlanból. Külön megállapodás alapján az Intézmény 2021. január utolsó hetéig az épületben végezhette 

oktatási feladatait. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 84. § (3) bekezdése értelmében 

a fenntartó tanítási évben iskolát nem szervezhet át, azonban az Nkt. 84. § (5)-(6) bekezdései értelmében „az 

átszervezés tilalmára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a székhely, telephely megváltoztatására 

azért kerül sor tanítási évben, nevelési évben, mert a már meglévő épületet, helyiséget, területet megfelelő 

időben nem lehetett birtokba venni, vagy a nevelési-oktatási intézmény által használt épület, helyiség, terület 

váratlanul alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű használatra. A köznevelési feladatokat ellátó hatóság 

engedélyezi a működési engedéllyel rendelkező intézmények fenntartói számára a székhely, telephely 

változását tanítási évben, nevelési évben más, előre nem látható okból is." 

Megállapítható, hogy az Intézménynek az 1578/2020 (IX.10) Kormányhatározat alapján a 1062 Budapest, 

Bajza utca 44. szám alatti székhelyét a 2020/2021. tanév kezdetét követően el kellett hagynia, ezért az 

Intézmény előre nem látható okból történő átszervezése indokolt. 

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. 

Fentiekre tekintettel a Kormányhivatal hivatalos levélben megkereste Budapest Főváros Kormányhivatala VI. 

Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát (1067 Budapest, Podmaniczky u. 27., a továbbiakban: VI. 

Kerületi Népegészségügyi Osztály) és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (1081 Budapest, Dologház utca 3., a továbbiakban: Közép-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség) szakvélemény kérése céljából.  

A VI. Kerületi Népegészségügyi Osztály BP-06/NEO/1856-3/2021 ügyiratszámú közegészségügyi 

állásfoglalása 2021. január 22-én érkezett be, mely szerint:  

 „Szakkérdésben adott állásfoglalás rendelkezései: 

1. Az intézménybe felvehető maximális tanuló létszám: 100 fő. 

2. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel történő tevékenységekkel kapcsolatban be kell 

tartani a kémiai biztonság megvalósulását szolgáló jogszabályok előírásait. 

3. A veszélyes minősítésű anyagokkal és/vagy veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, illetőleg a 

bejelentett tevékenység azonosításához szükséges bármely adat megváltozása esetén a változást 

elektronikus úton a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szakrendszeri Információs Rendszerébe kell 

bejelenteni. 

4. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló, 1999. évi XLII. törvény előírásait be kell tartani. 

5. Az egészségügyi kártevők ellen évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres 

kezelést kell végezni.” 

A Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35150/119-5/2021. ált. számú szakmai véleménye 2021. január 

29. napján érkezett be, mely szerint „(…)a helyszínen 2021. január 13-án tűzvédelmi hatósági ellenőrzést 

tartottam. A helyszínen tapasztaltak, az előzményiratok, az ellenőrzésen rendelkezésemre bocsátott, valamint 

az utólagosan benyújtott iratok alapján az alábbi szakmai véleményt adom: 

A Bolgár Országos Önkormányzat (1097 Budapest, Fehér Holló utca 6.) fenntartóként a Bolgár Nyelvoktató 

Nemzetiségi Iskola (1062 Bp., Bajza u. 44., OM azonosító: 200470) székhelyének módosítását kérelmezte a 

Budapest IX. kerület, Fehér Holló utca 6. sz. szám alatti létesítménybe, ahol az 1. és 2 emeletén 100 fő tanuló 

oktatását tervezi. 
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A Budapest IX. kerület, Fehér Holló utca 6. szám alatti intézmény tűzvédelmi szempontból biztonságos 

működtetéséhez szükségesek az alábbiak: 

1. A Budapest IX. kerület, Fehér Holló utca 6. szám alatti intézmény területén egyidejűleg benntartózkodók 

létszáma nem haladhatja meg a kiürítés számításban megjelölt 33 fő (tanulók és tanárok) összesített 

létszámot. 

A fenti feltételek teljesülése esetén az intézmény működési feltételei tűzvédelmi szempontból megfelelőek 

lesznek.” 

A fentiek, valamint a csatolt iratok alapján megállapítást nyert, hogy az Intézmény új székhelyének működési 

feltételei közegészségügyi és tűzvédelmi szempontból a szakhatóságok által előírt kikötések teljesítése esetén 

megfelelőek lesznek 100 fő tanuló kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatására (az Intézményben egyidejűleg 

benntartózkodók létszáma nem haladhatja meg a 33 főt). 

A Kormányhivatal az Nkt. 23. §-ában biztosított felhatalmazás alapján az Ákr. 68.§-a szerinti helyszíni szemle 

megtartásáról döntött. A szemle a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII.28.) Korm. rendelet. 40. § (1) bekezdés alapján a 1097 Budapest, Fehér Holló utca 6. szám alatti új 

székhelyen, az Intézmény működéséhez szükséges helyiségek rendelkezésre állásának és a feladatellátáshoz 

szükséges tárgyi feltételek biztosításának vizsgálatára terjedt ki. 

A helyszíni szemle lefolytatására a Fenntartó meghatalmazottjával történt előzetes egyeztetést követően 2021. 

január 29. napján került sor. 

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentumok vizsgálata, valamint a helyszíni szemle tapasztalatai alapján 

megállapította, hogy az Intézmény új 1097 Budapest, Fehér Holló utca 6. szám alatt lévő székhelyén 100 fő 

gyermek kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatásához rendelkezésre állnak a szükséges személyi, tárgyi és 

pénzügyi feltételek. A helyszíni szemle során tett részletes megállapításokat a BP/1009/00029-5/2021. 

iktatószámú jegyzőkönyv tartalmazza.  

Az Intézmény székhelyváltozása miatt változott az Intézmény adószáma, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Közhiteles Áfaalany nyilvántartási rendszeréből 2021. január 26. napján lekért adatai alapján az Intézmény 

adószáma módosításra kerül. 

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentumok, nyilatkozatok és a helyszíni szemle tapasztalatai alapján a vis 

maior helyzetre tekintettel az Nkt. 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Nkt. 84.§ (5) bekezdésére 

tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.  

Hatásköröm és illetékességem az Nkt. 23. §-a, valamint a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

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

Döntésemet az Nkt. 23. §-ában biztosított jogkörömben eljárva és az Ákr. 39. §, 80. § (1) és 81. § (1) 

bekezdése alapján teljes eljárásban hoztam meg. 

Az ügyintézési határidő megtartott, mert az eljárásra nyitva álló határidőn belül 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. § (1) bekezdés b) pontja, 37. §-a, 39. §-a és az 

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

a alapján adtam. 

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

alapján adtam tájékoztatást. 

A Fenntartó az Itv. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a megküldött nyilatkozata alapján teljes személyes 

illetékmentességben részesült. 

Jelen határozat alapjául szolgáló jogszabályok: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. §-a; 84.§ (3)-(5) bekezdései, 

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

§ (1) bekezdése, 40. § (1) bekezdése; 
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 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. §, 68. §, 80. § (1) bekezdése, 

81. § (1) bekezdése, 112. §,114.§-ai; 

 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet; 

 Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 

– az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. 

rendelet a módosításáról szóló 47/2005. (III.11.) Korm. rendelet; 

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

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet; 

 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény;  

 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény; 

 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI.3) NM rendelet; 

 A Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezésével kapcsolatos 

intézkedésekről szóló 1578/2020. (IX. 10.) Korm. határozat; 

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

37. §, 39. § -ai; 

 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) bekezdés c) pontja, 45/A. § (1) bekezdése, 74. § 

(1) bekezdése. 

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-Humánszolgáltatások (1138 

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

4. Irattár 
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