
 

Okirat száma: OLÖ/162/2/2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Lengyel Nyelvoktató 
Nemzetiségi Iskola alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 

1.1.2. rövidített neve: LNNI 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. lengyel nyelven: Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1102 Budapest, Állomás utca 10.  

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 
csóri telephelye 

8041 Csór, Fő tér 1. 

2 
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 
dunaújvárosi telephelye 

2400 Dunaújváros, Római körút 38/b. 

3 
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 
gödi telephelye 

2131 Göd, Vécsey Károly utca 1. 

 

4 
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 
gödöllői telephelye 

2100 Gödöllő, Palotakert 2. 

5 
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 
pécsi telephelye 

7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. 

6 
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 
székesfehérvári telephelye 

8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 11. 

7 
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 
szentendrei telephelye 

2000 Szentendre, Rákóczi utca 6. 

8 
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 
szolnoki telephelye 

5000 Szolnok, Templom út 10.  

9 
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 
veszprémi telephelye 

8200 Veszprém, Szabadság tér 15. 

10 
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 
debreceni telephelye 

4026 Debrecen, Arany János tér 1. 
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11 
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 
budakeszi telephelye 

2092 Budakeszi, Széchenyi utca 141. 

12 
Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 
ceglédi telephelye 

2700 Cegléd, Pesti út 2-4. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004. szeptember 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Országos Lengyel Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Állomás utca 10. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Országos Lengyel Önkormányzat 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Állomás utca 10. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Országos Lengyel Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Állomás utca 10. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
19. § b) – c) pontja alapján a kiegészítő nemzetiségi oktatási feladatok ellátása, a lengyel 
nyelv oktatása.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 853100 Általános középfokú oktatás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az elfogadott oktatási és nevelési program alapján 
kiegészítő nemzetiségi oktatási feladatok ellátása, a lengyel nemzetiségi nyelv és 
népismeret oktatása, felkészítés érettségi, valamint közép- és felsőfokú nyelvvizsgára. A 
köznevelési intézménybe 1-12. évfolyamos tanulók járnak, akik e mellett nappali rendszerű 
magyar köznevelési intézményben tanulnak. 

Ismerkedés a lengyel hagyományokkal és kultúrával. Nevelés a hagyományos lengyel-
magyar barátság szellemében. 

A lengyel kultúra terjesztése – a tudományos és kutató tevékenység, színjátszás és ének, 
ifjúsági sportrendezvények, erdei iskola, nyári táboroztatás szervezése. 
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Együttműködés lengyelországi iskolákkal, valamint külhoni lengyel iskolákkal, különös 
tekintettel az Európai Unió országaira. 

Az intézmény egyéb oktatási feladatokat is ellát (például lengyel nyelvtanfolyamokat 
szervez felnőttek részére). 

Az intézményben integrált általános iskolai oktatásban részesíthető sajátos nevelési igényű 
tanulók köre: 

- különleges bánásmódot igénylő tanulók, ezen belül enyhén értelmi fogyatékos, 

- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral), 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók, 

- kiemelten tehetséges tanulók. 

Az intézmény saját, belső használatú könyvtárat működtet. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  

2 082043  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  

3 082044  Könyvtári szolgáltatások 

4 
091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

5 
091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

6 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

7 
092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

8 
092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5-8. évfolyamon  

9 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

10 
092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai  

11 
092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének, 

szakmai feladatai 

12 
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos.  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét az 
Országos Lengyel Önkormányzat Közgyűlése határozott időre, legfeljebb 5 évre, nyilvános 
pályázat alapján, az oktatásért felelős miniszter egyetértésével bízza meg. A vezetői 
megbízás visszavonásának, felmentésének, összeférhetetlenség megállapításának, fegyelmi 
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eljárás megindításának, továbbá a fegyelmi büntetés kiszabásának jogát az Országos 
Lengyel Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat az Országos 
Lengyel Önkormányzat Elnöke gyakorolja felette. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: nyelvoktató nemzetiségi iskola, egységes iskola 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pontja alapján 

- kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás, 

- nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, 

- nemzetiséghez tartozók gimnáziumi nevelése-oktatása, 

- a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
nevelése-oktatása. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A pénzügyi és gazdasági feladatait az 
Országos Lengyel Önkormányzat Hivatalának (székhelye: 1102 Budapest, Állomás 
utca 10.) gazdasági szervezete látja el.  

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 feladatellátási hely megnevezése 
alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 

Székhelyén kiegészítő 
nemzetiségi 
nyelvoktatás 

 

nappali 150 

2 

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi 
Iskola csóri telephelye 

kiegészítő 
nemzetiségi 
nyelvoktatás 

 

nappali 20 

3 

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi 
Iskola dunaújvárosi telephelye 

kiegészítő 
nemzetiségi 
nyelvoktatás 

 

nappali 25 

4 

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi 
Iskola gödi telephelye 

kiegészítő 
nemzetiségi 
nyelvoktatás 

 

nappali 20 
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5 

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi 
Iskola gödöllői telephelye 

kiegészítő 
nemzetiségi 
nyelvoktatás 

 

nappali 20 

6 

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi 
Iskola pécsi telephelye 

kiegészítő 
nemzetiségi 
nyelvoktatás 

 

nappali 20 

7 

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi 
Iskola székesfehérvári telephelye 

kiegészítő 
nemzetiségi 
nyelvoktatás 

 

nappali 20 

8 

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi 
Iskola szentendrei telephelye 

kiegészítő 
nemzetiségi 
nyelvoktatás 

 

nappali 25 

9 

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi 
Iskola szolnoki telephelye 

kiegészítő 
nemzetiségi 
nyelvoktatás 

 

nappali 20 

10 

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi 
Iskola veszprémi telephelye 

kiegészítő 
nemzetiségi 
nyelvoktatás 

 

nappali 15 

11 

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi 
Iskola debreceni telephelye 

kiegészítő 
nemzetiségi 
nyelvoktatás 

 

nappali 20 

12 

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi 
Iskola budakeszi telephelye 

kiegészítő 
nemzetiségi 
nyelvoktatás 

 

nappali 20 

13 

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi 
Iskola ceglédi telephelye 

kiegészítő 
nemzetiségi 
nyelvoktatás 

 

nappali 15 

6.3. Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 

 iskolatípus évfolyamok száma 

1 egységes iskola 1-12. 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 
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1 
1102 Budapest, Állomás utca 10. 39007/0/A/3, 

39007/0/B/1 
használat oktatás 

2 8041 Csór, Fő tér 1. 487 használat oktatás 

3 
2400 Dunaújváros, Római körút 
38/b. 

451/34/D/81 használat oktatás 

4 2131 Göd, Vécsey Károly utca 1. 783/A használat oktatás 

5 2100 Gödöllő, Palotakert 2. 5891/3/A/41 használat oktatás 

6 
7632 Pécs, Testvérvárosok tere 
1. 

21.166/43. használat oktatás 

7 
8000 Székesfehérvár, Deák 
Ferenc utca 11. 

799/1, 799/2 használat oktatás 

8 
2000 Szentendre, Rákóczi utca 
6. 

2328 használat oktatás 

9 5000 Szolnok, Templom út 10.  1049 használat oktatás 

10 
8200 Veszprém, Szabadság tér 
15. 

61 használat oktatás 

11 
4026 Debrecen, Arany János tér 
1. 

7689/31 használat oktatás 

12 
2092 Budakeszi, Széchenyi utca 
141. 

2286 használat oktatás 

13 2700 Cegléd, Pesti út 2-4. 227 használat oktatás 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a LENGYEL NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI
ISKOLA 2021. május 18. napján kelt, 2021. július 01. napjától alkalmazandó OLÖ/162/1/2021. okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. május 26.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Törzskönyvi és Jogi Informatikai Főosztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2021.05.26 12:50:26


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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