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Ügyiratszám: VE-09/HAT/1493-4/2019. Tárgy: a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi 

Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola működési engedélyének 

módosítása 

Ügyintéző: Dr. Seregélyes Katalin 

Telefon: 88/550-348 

  

  Hiv. szám: - 

  Melléklet: - 

 

H ATÁ ROZ AT  
 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának hatáskörében eljárva a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány (székhelye: 8245 Pécsely, 

Iskola u. 377/1. hrsz.) fenntartásában működő Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános 

Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 

2/3., a továbbiakban: intézmény) 

működési engedélyét jelen határozatommal módosítom 

az intézmény neve, telephelyei, típusa, alapfeladatai, az évfolyamok száma, valamint az 

intézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám tekintetében. 

Az intézmény működését 2019. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint engedélyezem: 

 

1. Az intézmény neve:  Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános     

                                                            Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és  

  Alapfokú Művészeti Iskola 

 

2.  Az intézmény székhelye:  8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 2/3. 

     

3. Az intézmény OM azonosítója: 202 755 

 

4.  Az intézmény adószáma: 18509717-1-19 

 

5.  Az intézmény alapítója: Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési  

                                                             Alapítvány  

  8245 Vászoly, András u. 23.  

 

6. Az intézmény fenntartója: Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési  

  Közhasznú Alapítvány 

 A fenntartó székhelye: 8245 Pécsely, Iskola u. 377/1. hrsz.  
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7. Az intézmény típusa: többcélú intézmény – közös igazgatású intézmény  

  (általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, alapfokú 

  művészeti iskola) 

munkarendje: nappali rendszerű oktatás 

 

8. Az intézmény gazdálkodásának 

módja: önállóan gazdálkodó 

 

9. Az intézmény alapfeladatai: TEÁOR’08 8520 Alapfokú oktatás 

  TEÁOR’08 8531 Általános középfokú oktatás 

   1. általános iskolai nevelés-oktatás 

  2. gimnáziumi nevelés-oktatás 

  3. szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

   4. alapfokú művészetoktatás 

5. a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 

sajátos nevelési igényű tanulók: a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők 

 

 A gyermekétkeztetés módja: a fenntartó biztosítja, vállalkozási szerződés alapján 

 

10. Az intézményben oktatható  

 szakképesítések:  nappali rendszerű oktatásban:  

   54 812 01 Idegenvezető 

  54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 

  

 Szakgimnáziumi ágazat:  XXVIII. Turisztika 

 

 A gyakorlati képzés megszervezéséhez az iskolai tanműhely: rendelkezésre áll 

 

11. Az alapfokú művészetoktatásban  

 engedélyezett művészeti ágak és  

 tanszakok:  Képző- és iparművészeti ág: 

 képzőművészeti tanszak 

 grafika és festészet tanszak 

    Zeneművészeti ág: 

 klasszikus zene: billentyűs tanszak (zongora)  

     zeneismeret tanszak 

 népzene: vonós tanszak (népi brácsa) 
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12.  Az intézmény évfolyamainak  

 száma:  1. általános iskola: 8 évfolyam 

   2. gimnázium: 9-12. évfolyam 

   3. szakgimnázium: 9-12/13. évfolyam 

    felmenő rendszerben a következők szerint: 

                                                              -  2015/2016. tanév: 9. évfolyam 

- 2016/2017. tanév: 9., 10. évfolyam 

- 2017/2018. tanév: 9., 10., 11. évfolyam 

- 2018/2019. tanév: 9.,10., 11., 12. évfolyam 

- 2019/2020.tanév: 9.,10.,11.,12.,13. évfolyam 

   4. alapfokú művészeti iskola: 12 évfolyam  

   (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző) 

 

13.  Az intézménybe felvehető  

 legmagasabb tanulólétszám: általános iskola:   188 fő 

  gimnázium: 50 fő 

  szakgimnázium: 50 fő 

  alapfokú művészeti iskola:  72 fő 

  - zeneművészeti ágban:  48 fő 

  - képző- és iparművészeti ágban:  24 fő 

   

Az eljárás a kérelmező nyilatkozatára tekintettel illetékmentes. Az eljárás során költség nem 

merült fel.  

 

INDOKOL ÁS  

 

A határozatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. § (1), (4) és (6) 

bekezdései, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 40. § (2) bekezdése, az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) 

bekezdése és 80. § (1) bekezdése, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § 

(1) bekezdés e) pontja és 5. § (2) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

A hatáskört a Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdésének b) pontja, az illetékességet a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. 

(IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése állapítja meg.  

 

A határozat az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján jogorvoslatról szóló tájékoztatást nem 

tartalmaz. 
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A kiadmányozási jog gyakorlása a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának 

a kiadmányozás rendjéről szóló 38/2018. (X. 25.) számú utasítása 31. § (1) bekezdés c) 

pontja alapján történt. 

 

Veszprém, 2019. június 6. 

 Benczik Zsolt 

 járási hivatalvezető  

 nevében és megbízásából 

 

 
 

 Dr. Sági Petronella 

 főosztályvezető 
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