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H AT ÁR O Z AT
A Lifelong Learning Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2119 Pécel, Mihály Dénes utca 2. – a
továbbiakban: Fenntartó) által alapított és fenntartott Tempus Felnőttek Általános Iskolája és Gimnáziuma
(székhely: 2233 Ecser, Rákóczi út 1-3. – a továbbiakban: Intézmény) Pest Megyei Kormányhivatal által
nyilvántartásba vett nevelési-oktatási intézmény budapesti tagintézményeinek működési engedélyét 2020.
szeptember 01. napi hatállyal az alábbiak szerint
kiadom.
Az intézmény alapítója és fenntartója:
székhelye:

Lifelong Learning Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2119 Pécel, Mihály Dénes utca 2.

Az intézmény neve:
székhelye:
tagintézményei Budapesten:

Tempus Felnőttek Általános Iskolája és Gimnáziuma
2233 Ecser, Rákóczi út 1-3.
Tempus Felnőttek Általános Iskolája és Gimnáziuma
Ferencvárosi Tagintézménye
1095 Budapest, Mester utca 67.
Tempus Felnőttek Általános
Józsefvárosi Tagintézménye
1088 Budapest Trefort utca 8.

Az intézmény OM azonosító száma:

Iskolája

és

Gimnáziuma

Tempus Felnőttek Általános Iskolája
Rákosmentei Tagintézménye
1173 Budapest, Akácvirág utca 49.

és

Gimnáziuma

--

Felügyeleti szerv:
Szakmai törvényességi felügyelet:

Lifelong Learning Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános törvényességi felügyelet:

Budapest Főváros Kormányhivatala (a budapesti telephelyei
tekintetében)

Az intézmény adószáma:

19252133-1-13

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
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Az intézmény típusa:

általános iskola
gimnázium

Az intézmény alapfeladata Budapesten:

általános iskolai nevelés-oktatás
gimnáziumi nevelés-oktatás
felnőttoktatás

Az intézmény munkarendje Budapesten:

esti

Az intézmény budapesti tagintézményeinek maximális tanulólétszáma:
Ferencvárosi Tagintézmény:
ebből általános iskolai nevelés-oktatás:
gimnáziumi nevelés-oktatás:

350 fő
100 fő
250 fő

Józsefvárosi Tagintézmény:
gimnáziumi nevelés-oktatás:

180 fő

Rákosmentei Tagintézmény:
gimnáziumi nevelés-oktatás:

300 fő

Az intézmény évfolyamainak száma a budapesti tagintézményekben:
általános iskola 1-8. évfolyam
gimnázium 9-12. évfolyam
A tanulóétkeztetés ellátásának módja:

Az intézmény az ellátott
étkeztetést nem lát el.

feladatok

jellegéből

fakadóan

Az intézmény gazdálkodása:

Az intézmény gazdálkodása, bérgazdálkodása tekintetében
önálló. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az intézmény
önállóan látja el. A munkáltatói jogok gyakorlója az intézmény
mindenkori intézményvezetője.

Az intézmény nyilvántartási száma:

5/2020. (Pest Megyei Kormányhivatal)

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://ekormanyablak.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.) 29.§ (1) bekezdése szerinti
illetékfizetési kötelezettségének eleget tett.
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.
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INDOKOLÁS
A Lifelong Learning Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2119 Pécel, Mihály Dénes utca 2. – a
továbbiakban: Fenntartó), mint a Tempus Felnőttek Általános Iskolája és Gimnáziuma (székhely: 2233
Ecser, Rákóczi út 1-3. – a továbbiakban: Intézmény) köznevelési intézmény fenntartója 2020. június 30. napján
kérelmet nyújtott be Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztály Oktatási és Köznevelési
Osztályához (a továbbiakban: Kormányhivatal) az Intézmény budapesti tagintézményeinek (1095 Budapest,
Mester utca 67.; 1088 Budapest Trefort utca 8. és 1173 Budapest, Akácvirág utca 49.) működési engedélye
kiadása tárgyában.
A Fenntartó kérelméhez mellékletként csatolta a Fenntartó alapító okiratát és tagjegyzékét, tárolt cégkivonatát, a
fenntartó képviseletére jogosult személy aláírás-mintáját, az Intézmény székhelyéül szolgáló ingatlan
vonatkozásában kötött terem- és helyiségbérleti szerződést, az intézményvezető személyi anyagát (megbízás,
munkaszerződés, végzettséget és szakképzetséget igazoló oklevél, szakmai tapasztalat meglétének igazolása,
az oktatásért felelős miniszter egyetértése). A Fenntartó benyújtotta az Intézmény alapító okiratát és annak
módosítását, az Intézmény létrehozásáról és az alapító okirat módosulásáról szóló fenntartói döntéseket, az
alkalmazott pedagógusok tagintézményenként elkészített listáját, a pedagógusok szándéknyilatkozatát és
végzettségét igazoló okleveleit, a tagintézmények tantárgyfelosztását, költségvetési és finanszírozási tervét, a
1095 Budapest, Mester utca 67. szám alatti tagintézmény kivételével a tagintézmények eszközlistáját és a
vonatkozásukban megkötött bérleti szerződést.
A Fenntartó rendelkezésre bocsátotta az Intézmény pedagógiai programját, az általános iskolai és a gimnáziumi
nevelés tekintetében elkészített (régi és új) tantárgyi programot és követelményeket, a feladatellátáshoz
szükséges vagyon feletti rendelkezési jogról szóló nyilatkozatát, a 1095 Budapest, Mester utca 67. szám alatti
tagintézmény kivételével a tagintézmények nevelési tevékenység folytatására való alkalmasságáról szóló
nyilatkozatot. A Fenntartó benyújtotta továbbá egy tanügyigazgatási szakértő által készített véleményt, valamint
az Intézmény nyilvántartásba vételéről szóló PE/045/01740-6/2020. ügyiratszámú határozatot.
A Kormányhivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 36.
§-ában foglaltak alapján a beérkezett kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem becsatolt
mellékletei hiányosak, ezért a Fenntartót BP/1009/04448-8/2020. iktatószámú végzésében hiánypótlásra
szólította fel.
A Fenntartó a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül, 2020. július 16. napján beérkezett beadványában a
BP/1009/04448/2020. iktatószámon folyamatban lévő eljárás szüneteltetését kérelmezte. A Fenntartó
kérelmének a Kormányhivatal BP/1009/04448-10/2020. iktatószámú végzésével helyt adott.
A Fenntartó 2020. augusztus 04. napján a működési engedély kiadására irányuló eljárás folytatását kérte, ezzel
egyidejűleg benyújtotta a Ferencvárosi tagintézmény vonatkozásában kötött határozatlan időtartamra szóló
bérleti szerződést, a Ferencvárosi tagintézmény tantárgyfelosztását, az alkalmazott pedagógusok listáját,
szándéknyilatkozatát, végzettséget igazoló dokumentumait. A Fenntartó rendelkezésre bocsátotta a
Ferencvárosi tagintézmény feladatellátásához bérelt tantermek listáját, a tagintézmény eszköz-és felszerelés
jegyzékét, a budapesti tagintézményekben alkalmazott pedagógusok hatósági erkölcsi bizonyítványát vagy az
erkölcsi bizonyítvány megkérését igazoló visszaigazolást, az étkeztetés vonatkozásában tett fenntartói
nyilatkozatot, az oktató munkát segítő iskolatitkár személyi anyagát (szándéknyilatkozat, végzettséget igazoló
dokumentum, erkölcsi bizonyítvány).
A Fenntartó mellékelte az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, a tagintézmények teljes
kiépülésének ütemtervét, a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozatait, a
tagintézmények vonatkozásában a befogadó intézmények vezetőinek nyilatkozatait, valamint az Emberi
Erőforrások Minisztériumának VIII/3994-4/2020/KOZNEVIG iktatószámú szakvéleményét. A Fenntartó
benyújtotta továbbá a Pest Megyei Kormányhivatal PE/045/01936-8/2020. ügyiratszámú működési engedély
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kiadásáról szóló határozatát, az Intézmény adószámát és pénzforgalmi számlaszámát igazoló adóhatósági
igazolást és bankszámlaszerződést.
A Fenntartó 2020. augusztus 17. napján rendelkezésre bocsátotta a budapesti tagintézmények javított
tantárgyfelosztását, valamint további három pedagógus szándéknyilatkozatát.
A benyújtott dokumentumok alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a Fenntartó rendelkezik a nevelésioktatási tevékenység folytatásához szükséges jogosultsággal, továbbá, hogy az Intézmény alapító okirata
megfelel a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 21. § (3) bekezdésében
foglaltaknak.
A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy a Fenntartó valamennyi budapesti
tagintézmény tekintetében eleget tesz az Nkt. 22. § (1) bekezdés a) pontjában és az Nkt. 23. § (10)
bekezdésében meghatározottaknak, vagyis biztosítani tudja a feladatellátáshoz szükséges helyiségek meglétét
és az azok feletti határozatlan időtartamra vagy legalább öt tanítási évre szóló rendelkezési jogosultág
fennállását.
Az Nkt. 22. § (1) bekezdés a) pontja értelmében „a köznevelési intézménynek a feladatai ellátásához szükséges
feltételekkel rendelkeznie kell. A köznevelési intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges
feltételekkel, ha” (…) „telephely esetén állandó telephellyel, a feladatellátáshoz szükséges helyiségekkel,” (…)
„rendelkezik.”
Az Nkt. 23. § (10) bekezdésében foglaltak szerint „a magán köznevelési intézmény akkor rendelkezik állandó”
(…) „telephellyel, ha a fenntartója igazolja, hogy a feladatai ellátásához szükséges jogszabályban meghatározott
helyiségek feletti rendelkezési jog a nevelési-oktatási intézmény működéséhez legalább öt nevelési évre,
tanítási évre biztosított.”
A befogadó intézmények vezetőinek nyilatkozataival a Fenntartó igazolta, hogy a budapesti tagintézmények
vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 40. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget tesz. A befogadó intézmények
vezetőinek nyilatkozatai értelmében a tagintézmények és a befogadó intézmények zavartalan, együttes
működése biztosított, a tagintézmények által folytatott nevelési-oktatási tevékenység időpontjában a befogadó
intézmények épületében tartózkodó tanulók összlétszáma nem haladja meg a befogadó intézmény számára
engedélyezett legmagasabb tanulólétszámot.
A Vhr. 40.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján „a kormányhivatal az egyházi, magán és nemzetiségi
önkormányzati alapítású, fenntartású köznevelési intézmény működési engedélyének kiadásával kapcsolatos
eljárása keretében vizsgálja, hogy a köznevelési intézmény működéséhez rendelkezésre állnak vagy felmenő
rendszerben megteremthetőek a személyi, tárgyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, pénzügyi
feltételek, és azok biztosítják-e a nevelő, oktató munka, vagy a pedagógiai-szakmai szolgáltatás és pedagógiai
szakszolgálati feladat folyamatos, hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű megszervezését.”
Tekintettel arra, hogy a budapesti tagintézmények feladatellátása működő, állami fenntartású köznevelési
intézmények épületében történik, valamint arra, hogy a befogadó intézmények vezetői nyilatkozatukkal igazolták
az épületek nevelési tevékenység folytatására való alkalmasságát és megfelelőségét, jelen eljárás keretében az
illetékes népegészségügyi és katasztrófavédelmi szakhatóságok bevonására nem került sor.
A Kormányhivatal a rendelkezésre álló dokumentumokat megvizsgálva összességében megállapította, hogy a
Fenntartó a nevelő-oktató munkához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket biztosítja. A
pedagógusok nyilatkozatai és végzettséget igazoló oklevelei, a rendelkezésre bocsátott felszerelés-és
eszközjegyzék, valamint a javított tantárgyfelosztás alapján az általános iskolai és a gimnáziumi nevelés-oktatás
felnőttoktatás keretében történő ellátásához szükséges feltételeket a Fenntartó az Nkt. 21-22. §-aiban, továbbá
a Vhr. 41. §-ában meghatározottak szerint biztosítja.
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Fentiekre tekintettel, valamint arra, hogy a Fenntartó a budapesti tagintézmények működési engedélyének
kiadását érintő eljárásban meghatározott feltételeknek eleget tett, az Nkt. 23. § -ban és a Vhr. 39. § (3)
bekezdéseiben biztosított jogkörömben eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Hatásköröm és illetékességem az Nkt. 23. §-a, valamint a Vhr. 38/A. § (1) bekezdése és 39. § (3) bekezdése
alapozza meg.
Az ügyintézési határidő megtartott, a függő hatályú döntés nem lépett hatályba, mivel – az eljárás
szüneteltetésének időtartamát is figyelembe véve – az eljárás lefolytatására 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, 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.) 29.§ (1) bekezdése szerinti
illetékfizetési kötelezettségének eleget tett.
A bírósági eljárás illetékének mértékéről és az illeték megfizetésének módjáról az ltv. 45/A. §-a és 74. §-a
alapján adtam tájékoztatást.
Döntésemet 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 21-23. §-ai;
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/A. §
(1) bekezdése; 39-41. §-ai;
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. §, 80-83. §-ai; 112. §,114.§-ai;
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. §-a és 29. §-a, 45/A §-a, 74. §-a.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
dr. Sára Botond
kormánymegbízott megbízásából
dr. Dombóvári Csaba
főosztályvezető helyett
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2. Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Kulturális Osztály (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. –
elektronikus úton)
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