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módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
A Világi Zsidó Iskola Alapítvány (1121 Budapest, Budakeszi út 48. – a továbbiakban: Fenntartó) által 

fenntartott Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, és Zenei Alapfokú 

Művészeti Iskola (1121 Budapest, Budakeszi út 48., OM azonosító: 034905 – a továbbiakban: Intézmény), 

24. számon nyilvántartásba vett nevelési-oktatási intézmény működési engedélyét 2021. szeptember 1. 

napi hatállyal – az Intézmény nevének változása, valamint a szakgimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladat 

törlése vonatkozásában – az alábbiak szerint 

módosítom. 

Az intézmény alapítója és fenntartója: Világi Zsidó Iskola Alapítvány 

székhelye: 1121 Budapest, Budakeszi út 48. 

Az intézmény neve: Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, 

 Gimnázium, és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény rövid neve: Lauder Javne Iskola 

Az intézmény rövidített neve: Lauder Javne Ált. és Középiskola 

székhelye: 1121 Budapest, Budakeszi út 48. 

telephelye: 1121 Budapest, Budakeszi út 46/B 

Törvényességi felügyeleti szerve: 

Általános törvényességi felügyelet: Budapest Főváros Kormányhivatala  

Szakmai törvényességi felügyelet: Világi Zsidó Iskola Alapítvány kuratóriuma 

Az intézmény OM azonosító száma:  034905 

Az intézmény adószáma: 18235599-1-43 

Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 

  óvoda 

  általános iskola 

  gimnázium 

  alapfokú művészeti iskola 

Az intézmény alapfeladata: óvodai nevelés 

 általános iskolai nevelés-oktatás 
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 gimnáziumi nevelés-oktatás 

 alapfokú művészetoktatás 

a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, tanulók 

iskolai nevelése-oktatása, akik a szakértői bizottság 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, vagy 

beszédfogyatékosak, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdenek 

alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon: 

 Klasszikus zene: 

 hangszeres tanszakok (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, harmonika, gitár, ütő, zongora, 

hegedű, gordonka, nagybőgő) 

 vokális tanszak (magánének) 

 elméleti tanszak (szolfézs, improvizáció) 

 Elektroakusztikus zene: 

 számítógépes zene tanszak 

Az intézmény munkarendje: nappali 

Az intézmény évfolyamainak és 

óvodai csoportjainak száma:  

óvoda:         5 csoport 

 általános iskola:       1-8. évfolyam 

 gimnázium:   9Ny és 9-12. évfolyam 

 alapfokú művészeti iskola:  „A” tagozat 2+10 évfolyam, „B” tagozat 3+9 évfolyam 

Az intézmény maximális tanulólétszáma: 1006 fő 

 székhelyen:         

 általános iskola: 516 fő 

 ebből SNI:   40 fő 

 gimnázium (9/NY és 9-12. évfolyam): 295 fő 

    ebből középiskolában SNI:   16 fő 

 székhelyen összesen: 811 fő  

ebből alapfokú művészetoktatás: 200 fő 

 telephelyen:         

 óvoda: 115 fő 

 ebből SNI:     7 fő 

 gimnázium:   80 fő 

 telephelyen összesen: 195 fő 

 

Az intézményben a tanulóétkezés 

ellátásának módja:  külső szolgáltatóval kötött szerződés alapján 

Az intézmény gazdálkodásának módja:  önálló gazdálkodás 

Az intézmény nyilvántartási száma:  24. 

Az Intézmény a közegészségügyi és tűzvédelmi feltételeknek a BPB/012/13309-15/2015. ügyiratszámú 

határozat indokolási részében foglaltak szerint felel meg.  
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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 

lehet 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 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 ltv. 28. § (1) bekezdése alapján tárgyi illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

A Világi Zsidó Iskola Alapítvány (1121 Budapest, Budakeszi út 48. – a továbbiakban: Fenntartó) által 

fenntartott Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, és Zenei Alapfokú 

Művészeti Iskola (1121 Budapest, Budakeszi út 48., OM azonosító: 034905 – a továbbiakban: Intézmény), 

köznevelési intézmény fenntartója Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztály 

Oktatási és Köznevelési Osztályához (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2021. május 31. napján érkezett 

kérelmében működési engedély módosítását kérelmezte az Intézmény hivatalos nevének megváltoztatása 

okán, valamint a szakgimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladat törlése okán az Intézmény maximális 

tanulólétszámának változatlanul hagyása mellett, a székhelyen a szakgimnáziumi létszám gimnáziumi 

létszámba történő átcsoportosításával.   

A Fenntartó kérelméhez csatolta az Intézmény 2021. május 27. napján kelt alapító okiratát és a hozzá 

kapcsolódó fenntartói határozatokat, a módosított pedagógiai programot, valamint a nyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy a párhuzamos grafikus szakképzés megszűnése miatt keletkezett plusz 95 fő létszám 

oktatását a gimnáziumban a jelenlegi pedagógus létszámmal ellátja. A párhuzamos grafikus képzés a 

2020/2021-es tanévben szünetelt, a Köznevelési Információs Rendszerből nyert adatok alapján a grafikus 

képzésben tanulók nem vesznek részt. 

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentumok alapján összességében megállapította, hogy a Fenntartó az 

Intézmény működési engedélyének módosítására irányuló eljárásban meghatározott feltételeknek eleget 

tett, ezért fentiekre tekintettel, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 

23. §-ában biztosított jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A Fenntartó kérelme alapján az intézményi átszervezés létszámváltozással nem járt, a tanulólétszám a 

székhelyen (811 fő) és a telephelyen (295 fő) nem változik, valamint az együttesen felvehető maximális 

gyermeklétszám (1006 fő) nem módosul, ezért az eljárásba népegészségügyi és katasztrófavédelmi 

szakhatóság felkérésére nem került sor. 

Az Intézmény a közegészségügyi és tűzvédelmi feltételeknek a BPB/012/13309-15/2015. ügyiratszámú 

határozat indokolási részében foglaltak szerint felel meg.  

Hatásköröm és illetékességem Nkt. 23. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)  38/A. § (1) bekezdése alapozza meg. 

Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. 

§, 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése alapján teljes eljárásban hoztam meg, az ügyintézési határidő megtartott. 

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. §-a, 37. §-a, 39. §-a, továbbá az elektronikus 

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

adtam. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client
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A bírósági eljárás illetékének mértékéről és az illeték megfizetésének módjáról az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény (a továbbiakban: ltv.) 45/A. §-a és 74. §-a alapján adtam tájékoztatást. 

Jelen eljárás az ltv. 28. § (1) bekezdése alapján tárgyi illetékmentes. 

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; 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. §-a, 39. §-a, 80. § (1) 

bekezdése, 81. § (1) bekezdése, 82. § (1) bekezdése, 112. §,114.§-ai; 

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

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

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott megbízásából 

Apollónia Aranka 

osztályvezető 

 

Melléklet: - 

Értesülnek: 

1. Világi Zsidó Iskola Alapítvány (1121 Budapest, Budakeszi út 48. – 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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