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Tárgy:  Határozat nevelési-oktatási intézmény 

működési engedélyének módosításáról 

HATÁROZAT 

A Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Állatkerti út 12/a 

– a továbbiakban: Fenntartó) által fenntartott Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti 

Szakgimnázium, Gimnázium és Alapfokú Táncművészeti Iskola (1071 Budapest, Városligeti fasor 3. – a 

továbbiakban: Intézmény) 491. számon nyilvántartásba vett nevelési-oktatási intézmény működési engedélyét 

2020. szeptember 1. napi hatállyal az alábbiak szerint 

módosítom. 

Az intézmény alapítója: Oktatási és Kulturális Minisztérium 

székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

Az intézmény fenntartója: Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ 

 Nonprofit Kft. 

Az intézmény fenntartójának rövid neve: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. 

székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti út 12/a 

Az intézmény neve: Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti 

 Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú 

 Táncművészeti Iskola 

Az intézmény rövid neve: Artistaképző Intézet Szakgimnázium 

székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 3. 

telephelyei Budapesten: 1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a 

 1146 Budapest, Hungária körút 215-217. 

 1068 Budapest, Városligeti fasor 6. 

tagintézménye Budapesten: Artistaképző Intézet Szakgimnázium oktOpus Multimédia 

 Intézet Tagintézménye 

 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. 

Az intézmény OM azonosító száma: 201021 

Az intézmény adószáma: 18194320-1-42 
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Törvényességi felügyeleti szerve: 

Általános törvényességi felügyelet: Budapest Főváros Kormányhivatala 

Szakmai törvényességi felügyelet: Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ 

 Nonprofit Kft. 

Az intézmény típusa: többcélú köznevelési intézmény, összetett iskola 

 technikum 

 gimnázium 

 szakgimnázium 

 alapfokú művészeti iskola 

Az intézmény alapfeladata: 

 szakképzési alapfeladat: technikumi szakmai oktatás 

 köznevelési alapfeladat: gimnáziumi nevelés-oktatás 

 szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

 alapfokú művészetoktatás 

 felnőttoktatás 

 a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

 igényű tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, oktatása 

 Az intézmény ellátja a szakértői és rehabilitációs bizottság 

 szakvéleménye alapján integráltan oktatható, nevelhető sajátos 

 nevelési igényű 

- érzékszervi (hallási) fogyatékos, 

- beszédfogyatékos, 

- autizmus spektrum zavarral, 

- egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartás szabályozási) zavarra 

 küzdő tanulókat. 

1071 Budapest, Városligeti fasor 3. székhelyen 

gimnáziumi nevelés-oktatás 

általános tantervű 4 évfolyamos (9-12. évfolyam) esti munkarend szerint 

alapfokú művészetoktatás 

táncművészeti ág: balett-, modern- és kortárstánc tanszak 

(1-2. előképző, 1-6. alapfokú, 7-10. továbbképző) 

szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

 párhuzamos művészeti képzés – kifutó képzés 

szakmacsoport ágazat 

érettségi vizsga keretében 

megszerezhető 

szakképesítés 

érettségi végzettséghez 

kötött szakképesítés 
képzési 

idő 

(év) 

munkarend 

OKJ szám 
mellék-

szakképesítés 
OKJ szám szakképesítés 

4. 

Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII. Előadó-

művészet 
51 345 05 

Előadó-

művészeti 

program- és 

projektszervező 

54 212 01 

Artista II. 

(Akrobata 

Légtornász 

Zsonglőr 

Egyensúlyozó 

Bohóc) 

8+1 nappali 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely) 
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 párhuzamos művészeti képzés – kifutó képzés 

szakmacsoport ágazat 

érettségi vizsga keretében 

megszerezhető 

szakképesítés 

érettségi végzettséghez kötött 

szakképesítés képzési 

idő (év) 
munkarend 

OKJ 

szám 

mellék-

szakképesítés 

OKJ 

szám 
szakképesítés 

4. 

Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII. Előadó-

művészet 
51 345 05 

Előadó-

művészeti 

program- és 

projektszervező 

54 212 01 

Artista II. 

(Akrobata, Légtornász, 

Zsonglőr, Egyensúlyozó, 

Bohóc) 

4+1 nappali 

54 212 09 
Táncos II. 

(Színházi táncos) 
4+1 nappali 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely) 

 érettségi után kizárólag szakképzési évfolyamokkal – kifutó képzés 

szakmacsoport ágazat 
OKJ 

szám 
szakképesítés 

képzési 

idő (év) 
munkarend 

4. Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII. Előadó-

művészet 

54 212 01 
Artista II. 

(Akrobata, Légtornász, Zsonglőr, Egyensúlyozó, Bohóc) 
2 

nappali,  

esti 

54 212 07 Pantomimes 2 
nappali,  

esti 

54 212 09 
Táncos II. 

(Színházi táncos) 
2 

nappali,  

esti 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely) 

 a 2020/2021. tanévtől induló képzés 

Magyar 

Képesítési 

Keretrendszer 

szint 

képzési 

terület 
sorszám 

szakképesítés 

neve 

szakirány rész-

szakképesítés/ráépülés 

ágazat 

(tanulmányi 

terület) 

képzési 

idő 

Digitális 

Kompetencia 

Keretrendszer 

szint 

munkarend 

4 0215 01 Artista II. 

Akrobata 

Művészet 5 év/2 év 4 nappali, esti 

Légtornász 

Zsonglőr 

Egyensúlyozó 

Bohóc 

Társulati artista 

4 0215 07 Színész II. 
Színházi és filmszínész 

Művészet 2 év 4 nappali, esti 
Pantomimes 

4 0215 09 Táncos II. Színházi táncos Művészet 5 év/2 év 4 nappali, esti 

5 0215 01 Artista I. 

Akrobata 

Művészet 1 év 5 nappali, esti 

Légtornász 

Zsonglőr 

Egyensúlyozó 

Bohóc 

Társulati artista 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely) 
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1146 Budapest, Hungária körút 215-217. telephelyen 

gimnáziumi nevelés-oktatás 

általános tantervű 4 évfolyamos (9-12. évfolyam) levelező munkarend szerint 

alapfokú művészetoktatás 

táncművészeti ág: balett-, modern- és kortárstánc tanszak 

(1-2. előképző, 1-6. alapfokú, 7-10. továbbképző) 

szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

 párhuzamos művészeti képzés – kifutó képzés 

szakmacsoport ágazat 

érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 

érettségi végzettséghez kötött 

szakképesítés képzési 

idő (év) 
munkarend 

OKJ 

szám 

mellék-

szakképesítés 

OKJ 

szám 
szakképesítés 

4. 

Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII. 

Előadó-

művészet 

51 345 05 

Előadó-művészeti 

program- és 

projektszervező 

54 212 01 

Artista II. 

(Akrobata, Légtornász, 

Zsonglőr, Egyensúlyozó, 

Bohóc) 

8+1 nappali 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely) 

 párhuzamos művészeti képzés – kifutó képzés 

szakmacsoport ágazat 

érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 

érettségi végzettséghez kötött 

szakképesítés képzési 

idő (év) 
munkarend 

OKJ 

szám 

mellék-

szakképesítés 

OKJ 

szám 
szakképesítés 

4. 

Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII. 

Előadó-

művészet 

51 345 05 

Előadó-művészeti 

program- és 

projektszervező 

54 212 01 

Artista II. 

(Akrobata, Légtornász, 

Zsonglőr, 

Egyensúlyozó, Bohóc) 

4+1 nappali 

54 212 09 
Táncos II. 

(Színházi táncos) 
4+1 nappali 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely) 

 9. évfolyamtól – kifutó képzés 

szakmacsoport ágazat 

érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 

érettségi végzettséghez kötött 

szakképesítés képzési 

idő (év) 
munkarend 

OKJ 

szám 

mellék-

szakképesítés 

OKJ 

szám 
szakképesítés 

4. 

Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII. 

Előadó-

művészet 

51 345 05 

Előadó-művészeti 

program- és 

projektszervező 

54 212 01 

Artista II. 

(Akrobata, Légtornász, 

Zsonglőr, 

Egyensúlyozó, Bohóc) 

4+1 nappali 

54 212 09 
Táncos II. 

(Színházi táncos) 
4+1 nappali 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely) 
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 érettségi után kizárólag szakképzési évfolyamokkal – kifutó képzés 

szakmacsoport ágazat 
OKJ 

szám 
szakképesítés 

képzési 

idő (év) 
munkarend 

4. Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII. 

Előadó-

művészet 

54 212 01 
Artista II. 

(Akrobata, Légtornász, Zsonglőr, Egyensúlyozó, Bohóc) 
2 

nappali, 

esti 

54 212 09 
Táncos II. 

(Színházi táncos) 
2 

nappali, 

esti 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely) 

 a 2020/2021. tanévtől induló képzés 

Magyar 

Képesítési 

Keretrendszer 

szint 

képzési 

terület 
sorszám 

szakképesítés 

neve 

szakirány rész-

szakképesítés/ráépülés 

ágazat 

(tanulmányi 

terület) 

képzési 

idő 

Digitális 

Kompetencia 

Keretrendszer 

szint 

munkarend 

4 0215 01 Artista II. 

Akrobata 

Művészet 5 év/2 év 4 nappali, esti 

Légtornász 

Zsonglőr 

Egyensúlyozó 

Bohóc 

Társulati artista 

4 0215 09 Táncos II. Színházi táncos Művészet 5 év/2 év 4 nappali, esti 

5 0215 01 Artista I. 

Akrobata 

Művészet 1 év 5 nappali, esti 

Légtornász 

Zsonglőr 

Egyensúlyozó 

Bohóc 

Társulati artista 

5 0215 07 Színész I. Színházi és filmszínész Művészet 1 év 5 nappali, esti 

5 0215 09 Táncos I. Színházi táncos Művészet 1 év 5 nappali, esti 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely) 

1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a telephelyen 

szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

 párhuzamos művészeti képzés – kifutó képzés 

szakmacsoport ágazat 

érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 

érettségi végzettséghez kötött 

szakképesítés képzési 

idő (év) 
munkarend 

OKJ 

szám 

mellék-

szakképesítés 

OKJ 

szám 
szakképesítés 

4. 

Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII. 

Előadó-

művészet 

51 345 05 

Előadó-művészeti 

program- és 

projektszervező 

54 212 01 

Artista II. 

(Akrobata, Légtornász, 

Zsonglőr, 

Egyensúlyozó, Bohóc) 

8+1 nappali 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely) 
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 párhuzamos művészeti képzés – kifutó képzés 

szakmacsoport ágazat 

érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 

érettségi végzettséghez kötött 

szakképesítés képzési 

idő (év) 
munkarend 

OKJ 

szám 

mellék-

szakképesítés 

OKJ 

szám 
szakképesítés 

4. 

Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII. 

Előadó-

művészet 

51 345 05 

Előadó-művészeti 

program- és 

projektszervező 

54 212 01 

Artista II. 

(Akrobata, Légtornász, 

Zsonglőr, 

Egyensúlyozó, Bohóc) 

4+1 nappali 

54 212 09 
Táncos II. 

(Színházi táncos) 
4+1 nappali 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely) 

 9. évfolyamtól – kifutó képzés 

szakmacsoport ágazat 

érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 

érettségi végzettséghez kötött 

szakképesítés képzési 

idő (év) 
munkarend 

OKJ 

szám 

mellék-

szakképesítés 

OKJ 

szám 
szakképesítés 

4. 

Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII. 

Előadó-

művészet 

51 345 05 

Előadó-művészeti 

program- és 

projektszervező 

54 212 01 

Artista II. 

(Akrobata, Légtornász,  

Zsonglőr, 

Egyensúlyozó, Bohóc) 

4+1 nappali 

54 212 09 
Táncos II. 

(Színházi táncos) 
4+1 nappali 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely) 

 érettségi után kizárólag szakképzési évfolyamokkal – kifutó képzés 

szakmacsoport ágazat 
OKJ 

szám 
szakképesítés 

képzési 

idő (év) 
munkarend 

4. Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII. 

Előadó-

művészet 

54 212 01 
Artista II. 

(Akrobata, Légtornász, Zsonglőr, Egyensúlyozó, Bohóc) 
2 

nappali, 

esti 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely) 
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 a 2020/2021. tanévtől induló képzés 

Magyar 

Képesítési 

Keretrendszer 

szint 

képzési 

terület 
sorszám 

szakképesítés 

neve 

szakirány rész-

szakképesítés/ráépülés 

ágazat 

(tanulmányi 

terület) 

képzési 

idő 

Digitális 

Kompetencia 

Keretrendszer 

szint 

munkarend 

4 0215 01 Artista II. 

Akrobata 

Művészet 5 év/2 év 4 nappali, esti 

Légtornász 

Zsonglőr 

Egyensúlyozó 

Bohóc 

Társulati artista 

4 0215 09 Táncos II. Színházi táncos Művészet 5 év/2 év 4 nappali, esti 

4 0413 01 
Közművelődési 

munkatárs 
- Közművelődés 2 év 4 nappali, esti 

5 0215 01 Artista I. 

Akrobata 

Művészet 1 év 5 nappali, esti 

Légtornász 

Zsonglőr 

Egyensúlyozó 

Bohóc 

Társulati artista 

5 0215 09 Táncos I. Színházi táncos Művészet 1 év 5 nappali, esti 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely) 

technikumi szakmai oktatás 

 a 2020/2021. tanévtől induló képzés 

Magyar 

Képesítési 

Keretrendszer 

szint 

képzési 

terület 

ágazati 

besorolás 
sorszám 

szakképesítés 

neve 
szakmairány ágazat 

képzési 

idő 

Digitális 

Kompetencia 

Keretrendszer 

szint 

munkarend 

5 0413 16 14 

Színház- és 

rendezvény-

technikus 

Porondtechnikus  

Kreatív 2 év 5 nappali, esti 

Színpadi hangtechnikus  

Színpadi világítástechnikus 

Színpadi vizuáltechnikus 

Színpadtechnikus 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tangazdaság/tanműhely) 

1068 Budapest, Városligeti fasor 6. telephelyen: 

oktatási forma évfolyam munkarend 

közismereti képzés 5-12. évfolyam nappali 

szakmai elméleti oktatás 5-15. évfolyam nappali, esti 

gimnáziumi nevelés-oktatás (felnőttoktatás) 9-12. évfolyam nappali 
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oktOpus Multimédia Intézet Tagintézményben (1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.): 

szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

 párhuzamos művészeti képzés – kifutó képzés 

szakmacsoport ágazat 

érettségi vizsga keretében 

megszerezhető 

szakképesítés 

érettségi végzettséghez 

kötött szakképesítés képzési 

idő (év) 
munkarend 

OKJ 

szám 

mellék-

szakképesítés 

OKJ 

szám 
szakképesítés 

4. 

Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

VI. 

Hang-, film és 

színháztechnika 

51 345 04 

Médiaművészeti 

program és 

projektszervező 

54 213 01 Hangmester 4 + 1 nappali, esti 

54 213 03 
Mozgókép- és 

animációkészítő 
4 + 1 nappali, esti 

54 521 07 
Színháztechnikus, 

szcenikus 
4 + 1 nappali, esti 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tanműhely) 

a gyakorlati oktatási hely biztosítására kötött megállapodás alapján 

gyakorlati képzés tanulószerződés alapján 

 9. évfolyamtól – kifutó képzés 

szakmacsoport ágazat 

érettségi vizsga keretében 

megszerezhető 

szakképesítés 

érettségi végzettséghez 

kötött szakképesítés képzési 

idő (év) 
munkarend 

OKJ 

szám 

mellék-

szakképesítés 

OKJ 

szám 
szakképesítés 

4. 

Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

VI. 

Hang-, film és 

színháztechnika 

51 345 04 

Médiaművészeti 

program és 

projektszervező 

54 213 01 Hangmester 4 + 1 nappali, esti 

54 213 03 
Mozgókép- és 

animációkészítő 
4 + 1 nappali, esti 

54 521 07 
Színháztechnikus, 

szcenikus 
4 + 1 nappali, esti 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tanműhely) 

a gyakorlati oktatási hely biztosítására kötött megállapodás alapján 

gyakorlati képzés tanulószerződés alapján 

 érettségi után kizárólag szakképzési évfolyamokkal felnőttoktatás keretében – kifutó képzés 

szakmacsoport ágazat OKJ szám szakképesítés 
képzési 

idő (év) 
munkarend 

4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
VI. Hang-, film és 

színháztechnika 

54 213 01 Hangmester 2 nappali, esti 

54 213 03 
Mozgókép- és 

animációkészítő 
2 nappali, esti 

4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
VI. Hang-, film és 

színháztechnika 
54 521 07 

Színháztechnikus, 

szcenikus 
2 nappali, esti 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tanműhely) 

a gyakorlati oktatási hely biztosítására kötött megállapodás alapján 

gyakorlati képzés tanulószerződés alapján 
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 a 2020/2021. tanévtől induló képzés 

Magyar 

Képesítési 

Keretrendszer 

szint 

képzési 

terület 
sorszám 

szakképesítés 

neve 

szakirány rész-

szakképesítés/ráépülés 

ágazat 

(tanulmányi 

terület) 

képzési 

idő 

Digitális 

Kompetencia 

Keretrendszer 

szint 

munkarend 

4 0213 01 

Képző- és 

iparművészeti 

munkatárs 

Mozgókép- és 

animációtervező 
Művészet 5 év 4 nappali, esti 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tanműhely) 

a gyakorlati oktatási hely biztosítására kötött megállapodás alapján 

gyakorlati képzés tanulószerződés alapján 

technikumi szakmai oktatás 

a 2020/2021. tanévtől induló képzés 

Magyar 

Képesítési 

Keretrendszer 

szint 

képzési 

terület 

ágazati 

besorolás 
sorszám 

szakképesítés 

neve 
szakmairány ágazat 

képzési 

idő 

Digitális 

Kompetencia 

Keretrendszer 

szint 

munkarend 

5 0211 16 10 
Mozgókép- és 

animációkészítő 
- Kreatív 5 év/2 év 5 nappali, esti 

5 0211 16 13 Hangtechnikus - Kreatív 5 év/2 év 5 nappali, esti 

5 0413 16 14 

Színház- és 

rendezvény-

technikus 

Porondtechnikus  

Kreatív 5 év/2 év 5 nappali, esti 

Színpadi hangtechnikus  

Színpadi 

világítástechnikus 

Színpadi vizuáltechnikus 

Színpadtechnikus 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tanműhely) 

a gyakorlati oktatási hely biztosítására kötött megállapodás alapján 

gyakorlati képzés tanulószerződés alapján 

Az intézmény munkarendje: nappali rendszerű 

 felnőttoktatás: nappali, esti, levelező 
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Az intézmény maximális 

tanulólétszáma: 630 fő 

intézménytípus évfolyam munkarend 

1071 

Budapest, 

Városligeti 

fasor 3.* 

1146 Budapest, 

Hungária körút 

215-217.* 

1146 

Budapest, 

Állatkerti 

krt. 12/a* 

1068 

Budapest, 

Városligeti 

fasor 6.* 

1139 

Budapest, 

Frangepán 

utca 50-56.** 

maximális 

létszám 

Budapesten 
gyakorlati 

képzés 

közismereti 

képzés 

Szakgimnázium, 

technikum 

1/5 – 9/13., 

1/9 – 5/13. 

1/13 - 2/14., 

1/14., 1/15. 

N 70 50 50 (200) 180 

630 

1/13 - 2/14., 

1/14., 1/15. 
E 40 - 50 (100) 90 

Alapfokú 

művészeti iskola 

E 1-2., A 1-

6., T 7-10. 
N 20 20 - - - 

Gimnázium 

(felnőttoktatás) 
9.-12. 

N - - - 20 - 

E 20 - - - - 

L - 20 - - - 

*: Párhuzamos művészetoktatásban évfolyamonként 5 fő SNI. 

**: Összesen 42 fő SNI   

A ()-el jelöltek a szakmai oktatásban résztvevők közismereti képzésére vonatkozó, az Intézmény összesített 

tanulólétszámában már megjelent adatok 
  

Az Intézmény székhelyén az egyidejűleg bent tartózkodók létszáma nem haladhatja meg a 120 főt. 

Az Intézmény 1068 Budapest, Városligeti fasor 6. szám alatti telephelyén az egyidejűleg bent tartózkodók 

létszáma nem haladhatja meg a 100 főt. 

Az Intézmény 1146 Budapest, Hungária körút 215-217. szám alatti telephelyén az egyidejűleg bent tartózkodók 

létszáma nem haladhatja meg a 140 főt. 

Az intézmény gazdálkodásának módja: részben önálló gazdálkodás 

Az intézményben a tanulóétkeztetés 

ellátásának módja: külső szolgáltatóval kötött megállapodás alapján 

Az intézmény nyilvántartási száma: 491. 

Az Intézmény a közegészségügyi és tűzvédelmi feltételeknek jelen határozat indokolási részében 

foglaltak szerint felel meg. 

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 kell 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. 

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. 
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A Fenntartó az Itv. 29. § (1) bekezdése alapján a 3000 forint illetéket az első fokú közigazgatási hatósági 

eljárásért megfizette. 

INDOKOLÁS 

A Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Állatkerti körút 

12/a – a továbbiakban: Fenntartó), mint a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti 

Szakgimnázium, Gimnázium és Alapfokú Táncművészeti Iskola (1071 Budapest, Városligeti fasor 3. – a 

továbbiakban: Intézmény) köznevelési intézmény fenntartója Budapest Főváros Kormányhivatalához 2020. 

június 30. napján érkezett kérelmében az Intézmény működési engedélyének módosítását kérelmezte az 

Intézmény nevének, alapfeladatainak változása, új tagintézmény létesítése és tanulólétszámának növelése 

okán. 

A Fenntartó kérelme alapján az általa fenntartott, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

VIII/2043/2020/KOZNEVIG/BP számon nyilvántartásba vett "oktOpus Multimédia Intézet" Alternatív 

Médiaművészeti Szakgimnázium (1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.) köznevelési intézményt az 

Intézmény tagintézményeként kívánja továbbműködtetni, míg az Intézmény 1145 Budapest, Columbus utca 

87-89. szám alatti telephelyét megszüntetni kívánja. 

A Fenntartó kérelméhez csatolta a szakképzésért felelős miniszterrel kötött SZASZIF/8468-1/2020-ITM számú 

szakképzési megállapodását. Ezen felül az Intézmény átszervezéséről hozott döntését, illetve arra 

vonatkozóan az Intézmény szülői és alkalmazotti közösségének, valamint diákönkormányzatának támogató 

véleményét, alapító okiratát, költségvetését és pedagógiai programját, valamint pedagógusainak listáját 

végzettségüket és szakképzettségüket igazoló okleveleik adataival és tárgyi eszköz, illetve helyiséglistáját 

illetve valamennyi, jogszabályban rögzített, a kérelem mellékleteként kötelezően csatolandó dokumentumot. 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. július 29. 

napján kelt 35130/516-13/2020. ált. számú szakmai véleménye alapján az Intézmény „1139 Budapest, 

Frangepán utca 50-56. tagintézményének működését, nappali munkarendben 270 fő, esti munkarendben 120 

fő tanuló oktatását tűzvédelmi szempontból nem kifogásolom. Az ügyfél által hiánypótlásként benyújtott 

dokumentumok alapján a biztonságos működés feltételei biztosítottak.” 

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2020. július 27. napján kelt 

BP-05/NEO/7193-5/2020. számú állásfoglalása alapján az 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. szám alatti 

tagintézményében, nappali munkarendben 180 fő, esti munkarendben 90 fő tanuló maximális tanulólétszám 

mellett az Intézmény működési engedélyének módosításához az alábbi kikötésekkel járul hozzá: 

1. „A gyermekek étkeztetésénél a 37/2014 (IV.26.) EMMI rendelet előírásait be kell tartani. 

2. Az Intézményben ellátott gyermekek részére biztosítani kell iskolaorvosi és védőnői ellátást. 

3. Ha veszélyes anyagokkal és keverékekkel tevékenységet folytat, akkor a tevékenységet be kell 

jelenteni elektronikus úton a telephely szerint illetékes BFKH V. Kerületi Hivatalához az OTH 

Szakrendszeri Információs Rendszer (OSZIR) által biztosított módon (www.antsz.hu). A tevékenységük 

során felhasználásra kerülő veszélyes anyagok, veszélyes keverékek biztonsági adatlapjait be kell 

szerezni és kémiai kockázatbecslést kell készíteni a veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel 

végzett tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól. 

4. A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó 

közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet előírásait be kell tartani.” 

Az Intézmény 1071 Budapest, Városliget fasor 3. szám alatti székhelyére vonatkozóan a BP-05/109/00525-

18/2018. ügyiratszámú határozatban megjelölt Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala 

Népegészségügyi Osztálya által BP-06/NEO/4150-3-3/2018. ügyiratszámon kiadott szakhatósági állásfoglalása 

a közegészségügyi feltételek, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 35150/7775-2/2018.ált. számú szakmai véleménye a tűzvédelmi szempontok tekintetében 

érvényes. 
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Az Intézmény 1146 Budapest, Hungária körút 215-217. szám alatti telephelyére vonatkozóan a BP-

05/109/00525-18/2018. ügyiratszámú határozatban megjelölt Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi 

Hivatala Népegészségügyi Osztálya által BP-14/NEO/04661-3/2018. ügyiratszámon kiadott szakhatósági 

állásfoglalása a közegészségügyi feltételek, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35130/2408-4/2018.ált. számú szakmai véleménye a tűzvédelmi szempontok 

tekintetében érvényes. 

Az Intézmény 1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a szám alatti telephelyére vonatkozóan a BP-05/109/00486-

20/2017. ügyiratszámú határozatban megjelölt Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala 

Népegészségügyi Osztálya által BP-14/NEO/05450-3/2017. ügyiratszámon kiadott szakhatósági állásfoglalása 

a közegészségügyi feltételek, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 35130/3326-1/2017.ált. számú szakmai véleménye a tűzvédelmi szempontok tekintetében 

érvényes. 

Az Intézmény 1068 Budapest, Városliget fasor 6. szám alatti telephelyére vonatkozóan a BP-05/109/00540-

34/2019. ügyiratszámú határozatban megjelölt Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala 

Népegészségügyi Osztálya által BP-06/NEO/5474-3/2019. ügyiratszámon kiadott szakhatósági állásfoglalása a 

közegészségügyi feltételek, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 35150/9184-6/2019.ált. számú szakmai véleménye a tűzvédelmi szempontok tekintetében 

érvényes. 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Hatásköröm és illetékességem a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. §-a, valamint a 

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

A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 112. §-a, 114. §-a, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 

2017. évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (3) bekezdés e) 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 bírósági eljárás illetékének mértékéről és az illeték megfizetésének módjáról az illetékekről szóló 1990. évi 

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

A Fenntartó az Itv. 29. § (1) bekezdése alapján a 3000 forint illetéket az első fokú közigazgatási hatósági 

eljárásért megfizette. 

Jelen határozat alapjául szolgáló jogszabályok: 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 39. §-a, 80-83. §-ai, 112. §-

a,114.§-a; 

 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. §-a; 

 A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7. § (1) a) pontja, 13. § (3) a) 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 5. §-a és 29. §-a, 45/A §-a, 74. §-a; 

 A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.26) EMMI 

rendelet; 
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 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM. rendelet rendelkezik a 3-18 év közötti 

korosztály iskola-egészségügyi ellátásáról; 

 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. §. (1) bekezdése, a 19. § (1), (2) és (5) 

bekezdése, valamint a 28. § (3) bekezdése; 

 A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó 

közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet; 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott megbízásából 

dr. Dombóvári Csaba 

főosztályvezető 
Melléklet: - 

Értesülnek: 

1. Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. (146 Budapest, Állatkerti út 12/a – elektronikus úton) 

2. Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály 

(1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. – elektronikus úton) 

3. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(1135 Budapest, Zsinór utca 8-12. – elektronikus úton) 

4. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság, Államháztartási Ügyfélszolgálat-Humánszolgáltatások 

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

5. Oktatási Hivatal Tájékoztatási és Adatfeldolgozási Osztály (9001 Győr, Pf. 646. – elektronikus úton)  

6. Irattár 
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