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Ügyiratszám: BA-04/HO/6113-4/2019.                                                                                       

Ügyintéző: Takácsné Zákányi Tünde 

Tárgy: működési engedély módosítása 

Telefon: 72/896-073  

 

H a t á r o z a t 

 

A Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány (7761 Kozármisleny, Móricz Zs. tér 20.) mint fenntartó 

kérelmének helyt adok és a  

 

Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola 

(OM: 102419, 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55.)  

 

köznevelési intézmény működési engedélyét 2019. szeptember 01. napján kezdődő hatállyal, az 

alábbi tartalommal adom ki: 

 

Az intézmény neve:   Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Az intézmény székhelye:  7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. 

 

Az intézmény OM azonosítója: 102419 

 

Az intézmény telephelyei: 1. 7763 Egerág, Pozsony utca 1. 

2. 7745 Olasz, Ady Endre utca 7. 

3. 7623 Pécs, Madách Imre utca 8. 

4. 7742 Bogád, Béke tér 4. 

5. 7763 Egerág, Szabadság tér 1. 

6. 7763 Egerág, Szabadság tér 9. 

7. 7624 Pécs, Alkotmány utca 38. 

8. 7623 Pécs, Rét u. 41-43. 

9. 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54. 

10. 7745 Olasz, Kossuth L. utca 109. 

11. 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. 

12. 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53. 

13. 7635 Pécs, Fábián Béla utca 7. 

14. 7781 Lippó, Ifjúság utca 1. 
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15. 7781 Lippó, Kossuth Lajos utca 84. 

16. 7700 Mohács, Brodarics tér 2. 

17. 7700 Mohács, Szepessy Ignác tér 6. 

18. 7751 Szederkény, Rákóczi F. utca 12. 

19. 7783 Majs, Petőfi tér 3. 

20. 7712 Dunaszekcső, Rév utca 4. 

 

A köznevelési intézmény 

adószáma: 

18323193-1-02 

 

Az intézmény fenntartója: 

 

DIABELLI Művészeti és Oktatási Alapítvány 

Az intézmény alapítója: 

 

Lencsés Lídia Julianna 

Az alapító és fenntartó székhelye: 

 

    7761 Kozármisleny, Móricz Zsigmond tér 20. 

 

Az alapítás éve:  1996 

 

Az intézmény jogállása: 

 

önálló jogi személy 

Az intézmény gazdálkodásának 

módja:  

 

önálló gazdálkodó 

  

Az intézmény típusa: alapfokú művészeti iskola 

 

Az intézmény alapfeladatának 

jogszabály szerinti megnevezése:  

 

alapfokú művészetoktatás (zene-, tánc-, valamint képző- és 

iparművészeti ágban)  

 

Évfolyamok száma: 12 évfolyam (előképző, alapfok, továbbképző)  

Az intézmény munkarendje: nappali rendszerű nevelés-oktatás 

A gyermekétkeztetés ellátásának 

módja:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nem lát el ilyen feladatot 
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Feladat-ellátási helyenként engedélyezett képzések és maximális tanuló létszámok:  

 

Székhely: 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55.  

 

Feladatellátási helyen 

engedélyezett maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

 

 

 

Összesen: 255 fő  

Zeneművészeti ág:                     175 fő 

Képző- és iparművészeti ág:      80 fő 

 

Művészeti ágak és 

tanszakok: 

 

Zeneművészeti ág:  

 

Klasszikus zene:            

fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, oboa, szaxofon, fagott 

- rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 

- akkordikus tanszak: gitár, ütő, harmonika 

- billentyűs tanszak: zongora, orgona 

- vonós tanszak: hegedű, gordonka 

- vokális tanszak: magánének 

- zeneismereti tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

- kamarazene tanszak: kamarazene 

-  

Népzene: 

vonós és tekerő tanszak: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló 

- fúvós tanszak: népi furulyák 

- vokális tanszak: népi ének 

- zeneismeret tanszak: népzenei ismeretek, néprajz 

- kamarazene tanszak: népi kamarazene 

 

Jazz zene: 

fafúvós tanszak: jazz-szaxofon 

- rézfúvós tanszak: jazz-trombita 

- billentyűs tanszak: jazz-zongora 

- pengetős tanszak: jazz gitár, jazz-basszusgitár 

- ütő tanszak: jazz-dob 

- vokális tanszak: jazz-ének 

- zeneismereti tanszak: (jazz)szolfézs, (jazz)szolfézs-elmélet, jazzirodalom, 

zenekari gyakorlat 
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A) Elektroakusztikus zene:          

B) billentyűs tanszak: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes 

zene 

 

Képző- és iparművészeti ág: 

 

- képzőművészeti tanszak 

- grafika és festészet tanszak 

- fotó és film tanszak 

- környezet- és kézműves kultúra tanszak 

- szobrászat és kerámia tanszak 

- textíl- és bőrműves tanszak 

 

Telephely 1.:  7763 Egerág, Pozsony u. 1.  

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

 

Összesen: 120 fő  

Zeneművészeti ág:    20 fő 

Képző- és iparművészeti ág:   40 fő 

Táncművészeti ág:                    60 fő 

 

Művészeti ágak és 

tanszakok: 

 

Zeneművészeti ág: 

 

Klasszikus zene:                 

fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, oboa, szaxofon, fagott 

- rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 

- akkordikus tanszak: gitár, ütő, harmonika 

- billentyűs tanszak: zongora 

- vonós tanszak: hegedű, gordonka-cselló 

- vokális tanszak: magánének 

- zeneismereti tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

- kamarazene tanszak: kamarazene 

B)  

C) Népzene:            

D) vonós és tekerő tanszak: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló 

- fúvós tanszak: népi furulyák 

- vokális tanszak: népi ének 

- zeneismeret tanszak: népzenei ismeretek, néprajz 

- kamarazene tanszak: népi kamarazene 

E)  

F) Jazz zene:  

G) fafúvós tanszak: jazz-szaxofon 

- rézfúvós tanszak: jazz-trombita 



5 

 

Hatósági Főosztály Hatósági Osztály  

7621 Pécs, Zrínyi Miklós utca 11.  +36-72 896-100  +36-72 795-982   

 pecs.hatosag@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

 

- billentyűs tanszak: jazz-zongora 

- pengetős tanszak: jazz gitár, jazz basszusgitár 

- ütő tanszak: jazz-dob 

- vokális tanszak: jazz-ének 

- zeneismereti tanszak: (jazz)szolfézs, (jazz)szolfézs-elmélet, jazzirodalom, 

zenekari gyakorlat 

H)  

I) Elektroakusztikus zene:  

J) billentyűs tanszak: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes 

zene 

 

Képző- és iparművészeti ág:   

 

- képzőművészeti tanszak 

- grafika és festészet tanszak 

- fotó és film tanszak 

- környezet- és kézműves kultúra tanszak 

- szobrászat és kerámia tanszak 

- textíl- és bőrműves tanszak 

 

Táncművészeti ág: 

 

néptánc tanszak  

társastánc tanszak 

-  

 

Telephely 2.:  7754 Olasz, Ady Endre utca 7. 

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

Összesen: 200 fő  

Zeneművészeti ág:    60 fő 

Képző- és iparművészeti ág:   40 fő 

Táncművészeti ág:                     100 fő 

 

 

Művészeti ágak és 

tanszakok: 

Zeneművészeti ág: 

 

Klasszikus zene:       

fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, oboa, szaxofon, fagott 

- rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 

- akkordikus tanszak: gitár, ütő, harmonika 

- billentyűs tanszak: zongora, orgona 

- vonós tanszak: hegedű, gordonka 
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- vokális tanszak: magánének 

- zeneismereti tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

- kamarazene tanszak: kamarazene 

 

Népzene: 

vonós és tekerő tanszak: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló 

- fúvós tanszak: népi furulyák 

- vokális tanszak: népi ének 

- zeneismeret tanszak: népzenei ismeretek, néprajz 

- kamarazene tanszak: népi kamarazene 

A)  

B) Jazz zene: 

C) fafúvós tanszak: jazz-szaxofon 

- rézfúvós tanszak: jazz-trombita 

- billentyűs tanszak: jazz-zongora 

- pengetős tanszak: jazz gitár, jazz-basszusgitár 

- ütő tanszak: jazz-dob 

- vokális tanszak: jazz-ének 

- zeneismereti tanszak: (jazz)szolfézs, (jazz)szolfézs-elmélet, jazzirodalom, 

zenekari gyakorlat 

D)  

E) Elektroakusztikus zene:  

F) billentyűs tanszak: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes 

zene 

 

Képző- és iparművészeti ág: 

 

- képzőművészeti tanszak 

- grafika és festészet tanszak 

- fotó és film tanszak 

- környezet- és kézműves kultúra tanszak 

- szobrászat és kerámia tanszak 

- textíl- és bőrműves tanszak 

-  

Táncművészeti ág: 

-  

- társastánc tanszak 
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Telephely 3.:  7623 Pécs, Madách Imre utca 8. 

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

Összesen: 300 fő  

 Zeneművészeti ág: 300 fő 

 

Művészeti ágak és 

tanszakok: 

Zeneművészeti ág: 

 

Klasszikus zene: 

fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, oboa, szaxofon, fagott 

- rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 

- akkordikus tanszak: gitár, ütő, harmonika 

- billentyűs tanszak: zongora 

- vonós tanszak: hegedű, gordonka 

- vokális tanszak: magánének 

- zeneismereti tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

- kamarazene tanszak: kamarazene 

 

Népzene: 

vonós és tekerő tanszak: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló 

- fúvós tanszak: népi furulyák 

- vokális tanszak: népi ének 

- zeneismeret tanszak: népzenei ismeretek, néprajz 

- kamarazene tanszak: népi kamarazene 

 

Jazz zene:    

fafúvós tanszak: jazz-szaxofon 

- rézfúvós tanszak: jazz-trombita 

- billentyűs tanszak: jazz-zongora 

- pengetős tanszak: jazz gitár, jazz-basszusgitár 

- ütő tanszak: jazz-dob 

- vokális tanszak: jazz-ének 

- zeneismereti tanszak: (jazz)szolfézs, (jazz)szolfézs-elmélet, jazzirodalom, 

zenekari gyakorlat 

 

Elektroakusztikus zene:  

billentyűs tanszak: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes 

zene 
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Telephely 4.:  7742 Bogád, Béke tér 4. 

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

Összesen: 50 fő  

Zeneművészeti ág: 50 fő 

 

 

Művészeti ágak és tanszakok: 

 

Zeneművészeti ág: 

 

Klasszikus zene:            

fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, oboa, szaxofon 

- rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, 

tuba 

- akkordikus tanszak:gitár, ütő 

- billentyűs tanszak: zongora 

- vonós tanszak: hegedű, gordonka 

- vokális tanszak: magánének 

- zeneismereti tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, 

zeneelmélet 

- kamarazene tanszak: kamarazene 

 

Népzene:    

vonós és tekerő tanszak: népi hegedű, népi brácsa, népi 

bőgő/cselló 

- fúvós tanszak: népi furulyák 

- vokális tanszak: népi ének 

- zeneismeret tanszak: népzenei ismeretek, néprajz 

- kamarazene tanszak: népi kamarazene 

 

Jazz zene:  

fafúvós tanszak: jazz-szaxofon 

- rézfúvós tanszak: jazz-trombita 

- billentyűs tanszak: jazz-zongora 

- pengetős tanszak: jazz gitár, jazz-basszusgitár 

- ütő tanszak: jazz-dob 

- vokális tanszak: jazz-ének 

- zeneismereti tanszak: (jazz)szolfézs, (jazz)szolfézs-elmélet, 

jazzirodalom, zenekari gyakorlat 

 

Elektroakusztikus zene:  

billentyűs tanszak: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-

keyboard, számítógépes zene 
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Telephely 6.:  7763 Egerág, Szabadság tér 9. 

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

Összesen: 30 fő  

Táncművészeti ág:              30 fő 

 

 

Művészeti ágak és 

tanszakok: 

 

Táncművészeti ág: 

   

néptánc tanszak 

 

Telephely 7.:  7624 Pécs, Alkotmány u. 38. 

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

Összesen: 320 fő  

Zeneművészeti ág: 200 fő  

Táncművészeti ág:  120 fő 

 

Művészeti ágak és 

tanszakok: 

 

Zeneművészeti ág: 

 

Klasszikus zene:            

fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 

- rézfúvós tanszak: trombita, kürt, tuba 

- akkordikus tanszak: gitár, ütő 

- billentyűs tanszak: zongora, orgona 

- vonós tanszak: hegedű, gordonka 

- vokális tanszak: magánének 

- zeneismereti tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

- kamarazene tanszak: kamarazene 

 

Népzene:    

vonós és tekerő tanszak: népi hegedű, népi brácsa 

- fúvós tanszak: duda 

- pengetős tanszak: citera 

- zeneismeret tanszak: népzenei ismeretek, néprajz 

- kamarazene tanszak: népi kamarazene 

 

Jazz zene:  

- billentyűs tanszak: jazz-zongora 

- pengetős tanszak: jazz gitár, jazz-basszusgitár 

- zeneismereti tanszak: (jazz)szolfézs, (jazz)szolfézs-elmélet, jazzirodalom, 

zenekari gyakorlat 

-  
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Táncművészeti ág: 

 

néptánc tanszak 

társastánc tanszak 

 

Telephely 8.:   7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54. 

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

Összesen: 270 fő  

Zeneművészeti ág:   50 fő 

Táncművészeti át: 220 fő 

 

Művészeti ágak és 

tanszakok: 

 

Zeneművészeti ág: 

 

- zeneismereti tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

 

Táncművészeti ág 

 

társastánc 

 

Telephely 9.:  7745 Olasz, Kossuth L. utca 109. 

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

Összesen: 90 fő  

Zeneművészeti ág:               60 fő 

Képző- és iparművészeti ág:               30 fő 

 

Művészeti ágak és 

tanszakok: 

 

Zeneművészeti ág: 

 

- zeneismeret tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

 

Képző- és iparművészeti ág: 

 

- vizuális alapismeretek, rajz festés-mintázás 

-  

 

Telephely 10.:  

 

7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. 

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

Összesen: 0 fő  

Zeneművészeti ág: 0 fő 
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Telephely 11.:  7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.  

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

 

Összesen: 0 fő  

Táncművészeti ág:                    0 fő 

Képző- és iparművészeti ág:        0 fő 

 

 

Telephely 12.:  7635 Pécs, Fábián Béla utca. 7. 

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

Összesen: 80 fő  

Zeneművészeti ág:   80 fő 

 

 

Művészeti ágak és 

tanszakok: 

 

Zeneművészeti ág: 

 

Klasszikus zene:       

fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 

- rézfúvós tanszak: trombita, kürt, tuba 

- akkordikus tanszak: gitár, ütő 

- billentyűs tanszak: zongora, orgona 

- vonós tanszak: hegedű, gordonka 

- vokális tanszak: magánének 

- zeneismereti tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

- kamarazene tanszak: kamarazene 

 

Népzene: 

vonós és tekerő tanszak: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő 

- fúvós tanszak: duda 

- pengetős tanszak: citera 

- zeneismeret tanszak: népzenei ismeretek, néprajz 

- kamarazene tanszak: népi kamarazene 

 

Jazz zene:  

- billentyűs tanszak: jazz-zongora 

- pengetős tanszak: jazz gitár, jazz-basszusgitár 

- zeneismereti tanszak: (jazz)szolfézs, (jazz)szolfézs-elmélet, jazzirodalom, 

zenekari gyakorlat 

-  
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Telephely 13.:  7781 Lippó Ifjúság utca 1. 

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett 

maximális gyermek és 

tanuló létszám: 

 

Összesen: 0 fő 

14. számú (telekhatáros) telephelyhez csatlakozó szociális helyiségek 

 

 

Telephely 14.:     7781 Lippó Kossuth L. utca 84. 

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett 

maximális gyermek és 

tanuló létszám: 

 

Művészeti ágak és 

tanszakok: 

Összesen: 100 fő 

Táncművészeti ág: 100 fő  

 

 

 

Táncművészeti ág: 

 

társastánc 

 

 

Telephely 16.:  

 

     

7700 Mohács Brodarics tér 2. 

 

Feladat ellátási 

helyen 

engedélyezett 

maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

 

    Összesen: 250 fő 

    Táncművészeti ág: 250 fő  

 

 

Művészeti ágak és 

tanszakok: 

   Táncművészeti ág: 

 

   társastánc   

  

Telephely 17.:     7700 Mohács Szepessy Ignác tér 6. 

 

Feladat ellátási 

helyen 

engedélyezett 

maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

 

   Összesen: 220 fő 

   Táncművészeti ág: 220 fő  
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Művészeti ágak és 

tanszakok: 

  Táncművészeti ág: 

   

  társastánc tanszak  

  

 

Telephely 18.:  

 

7751 Szederkény, Rákóczi F. u. 12.  

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

 

Összesen:                    0 fő  

Táncművészeti ág:      0 fő 

 

Telephely 19.:  7783 Majs, Petőfi tér 3. 

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

Összesen:                    83 fő  

Táncművészeti ág:        83 fő 

 

 

Művészeti ágak és 

tanszakok: 

- Táncművészeti ág: 

-  

- társastánc  

 

 

 

Telephely 20.:  7712 Dunaszekcső, Rév utca 4. 

 

Feladat ellátási helyen 

engedélyezett maximális gyermek 

és tanuló létszám: 

Összesen:                   70 fő  

Táncművészeti ág:      70 fő 

 

 

Művészeti ágak és 

tanszakok: 

-  

Táncművészeti ág: 

-  

- társastánc  

 

 

 

Felhívom a Kérelmező figyelmét, hogy jelen határozatommal az ügyben érdemben döntöttem, ezért a 

BA-04/HO/6113-3/2019. számú függő hatályú végzésem nem lép hatályba. 

 

Megállapítom, hogy jelen eljárásban az ügyfél teljes személyes illetékmentességben részesül. 
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Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem 

rendelkezem. 

Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 

Kormányhivatalnak címzett, de hatóságomhoz benyújtott (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 7621 Pécs, Zrínyi Miklós utca 11.) illetékmentes 

fellebbezéssel lehet élni.  

 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést 

indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az 

ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

I n d o k o l á s 

 

 

A Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány, mint a Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója 

2019. május 31. napján működési engedélyezési kérelemmel fordult hatóságomhoz.  

A fenntartó kérelmezte a 7763 Egerág, Szabadság tér 1. szám alatt található telephely megszüntetését, 

egy új telephely létrehozását a 7712 Dunaszekcső, Rév utca 4. szám alatti telephely tekintetében, 

továbbá a létszámok módosítását az alábbiak szerint: 

1. 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55., képző- és iparművészeti ágon a felvehető 

maximális létszám 60 főről 80 főre módosítása, 

2. 7763 Egerág, Pozsony utca 1., a felvehető maximális létszám táncművészeti ágon 120 

főről 60 főre módosítása, 

3. 7623 Pécs, Madách Imre u. 8., zeneművészeti ágon a felvehető maximális létszám 202 

főről 300 főre módosítása, 

4. 7763 Egerág, szabadság tér 9., a felvehető maximális létszám táncművészeti ágon 40 

főről 30 főre módosítása, 

5. 7624 Pécs, Alkotmány u. 38., zeneművészeti ágon a felvehető maximális létszám 150 

főről 200 főre módosítása,  

6. 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54., a felvehető maximális létszám táncművészeti 

ágon 70 főről 220 főre módosítása,  

7. 7745 Olasz, Kossuth L. u. 109., képzőművészeti ágon a felvehető maximális létszám 50 

főről 30 főre módosítása, 

8. 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1., a felvehető maximális létszám zeneművészeti ágon 

megszüntetése, 

9. 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53., táncművészeti ágon a felvehető maximális 

létszám megszüntetése,  
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10. 7751 Szederkény, Rákóczi F. utca 12., táncművészeti ágon a felvehető maximális 

létszám megszüntetése. 

Fenntartó kérelméhez csatolta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2019. március 25. napján 

kelt Alapító Okiratát, a fenntartói döntést az alapító okirat módosításáról, az illetékmentességről szóló 

nyilatkozatát, az új telephely tekintetében az együttműködési megállapodást, valamint nyilatkozatot a 

Mohácsi Tankerület részéről, a létszám módosításokhoz szükséges személyi, pénzügyi és tárgyi 

feltételek meglétét igazoló dokumentációkat (pedagógusok végzettségét igazoló iratok, költségvetés 

tervezet), a tantárgyfelosztás tervezetét, valamint a Pedagógiai Programját. 

 

A fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormány 

rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 39. § (5) bekezdésének megfelelően, a jogszabályban meghatározott 

határidőben – május utolsó munkanapja – nyújtotta be a működési engedély iránti kérelmét. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt) 22. §- ának (1) bekezdése 

alapján a köznevelési intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell. A 

köznevelési intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha 

a) állandó saját székhellyel, telephely esetén állandó telephellyel, a feladatellátáshoz szükséges 

helyiségekkel, 

b) állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá 

c) a jogszabályban meghatározott eszközökkel, dokumentumokkal, szabályzatokkal és önálló 

költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a működéséhez szükséges pénzeszközökkel 

rendelkezik. 

 

Az Nkt. 23. §- ának (1) bekezdése szerint, ha a köznevelési intézményt nem állami költségvetési szerv, 

vagy települési önkormányzat - beleértve a helyi önkormányzatok társulását is - alapítja, működésének 

megkezdéséhez engedély szükséges.  

Az Nkt. 23. § (6) bekezdés alapján az engedély kiadásáról az intézmény székhelye szerint illetékes 

köznevelési feladatokat ellátó hatóság dönt. 

Az Nkt. 23. §- ának (9) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges 

engedély akkor adható ki, ha a nevelési-oktatási intézmény állandó saját székhellyel rendelkezik, 

továbbá legalább egy, a maximális létszám befogadására alkalmas óvodai csoport, kollégiumi csoport, 

továbbá az adott iskolatípusnak megfelelően valamennyi évfolyamra egy-egy iskolai osztály 

működtetésére alapították, és az ehhez szükséges - jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi 

feltételek rendelkezésre állnak, újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében felmenő rendszerben, 

fokozatosan megteremti. 

 

Jelen eljárás során a benyújtott dokumentumokat megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a működési 

engedély módosításának akadálya nincs, a Fenntartó biztosítja a nevelő, oktató munka folyamatos, 

hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű megszervezését, az új telephely tekintetében 

biztosítja a személyi, tárgy és pénzügyi feltételeket, így a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, 

és a kérelemnek helyt adtam. 
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Ennek megfelelően döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, valamint a Vhr. 40. § (2) bekezdése 

alapján hoztam. 

 

Hatáskörömet az Nkt. 23. § (6) bekezdése, illetékességemet a Vhr. 38/A. § (1) bekezdés b) pontja és a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 86/2019. (IV.23) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése 

állapítja meg. 

 

A kérelmező az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdés f) 

pontja értelmében teljes személyes illetékmentességben részesül. 

 

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja, 118. § (1-3) bekezdése, 

valamint a 119. § (4) bekezdése biztosítja. 

 

 

 

Pécs, 2019. június 21. 

 

 

                                                                A járási hivatalvezető helyett eljáró dr. Csiki László                                                 

                                                                hivatalvezető-helyettes nevében és megbízásából: 

 

                                                                                          dr. Bősz Kinga 

                                                                                           osztályvezető 
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