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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

a törvényességi ellenőrzés során tett megállapításokról 

Az ellenőrzött Fenntartó: Cilinder Színház és Iskola Alapítvány (1133 Budapest, Hegedűs Gyula 

utca 97/C) 

A törvényességi ellenőrzés helyszíne: Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási 

Főosztály Oktatási és Köznevelési Osztálya (1056 Budapest, Váci utca 62-64. I. emelet 107. szoba) 

A jegyzőkönyvet készítette: Szalai Piroska oktatási ellenőrzési szakügyintéző 

A törvényességi ellenőrzés megindítása: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 34. § 

(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és 

Oktatási Főosztály Oktatási és Köznevelési Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2021. március 1. 

napján hivatalból törvényességi ellenőrzési eljárást indított a Cilinder Színház és Iskola 

Alapítvány(1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 97/C – a továbbiakban: Fenntartó), mint a META 

Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola (1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 97/C., OM 

azonosító: 200211 – a továbbiakban: Intézmény) köznevelési intézmény fenntartója fenntartói 

tevékenysége vonatkozásában. 

A törvényességi ellenőrzés módja: iratellenőrzés, iratbekérés, adatszolgáltatás, iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérése. 

A törvényességi ellenőrzés tárgya: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 34. § (2) bekezdése 

alapján annak vizsgálata, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a 

működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e”, továbbá a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 160. § a), b), h) pontjai alapján annak vizsgálata, hogy: 

 a fenntartónak van-e joga a tevékenység folytatásához,  

 az alapító okirat, a működés megkezdéséhez szükséges engedély és pedagógiai program 

összhangban áll-e, 

 a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének alkalmazása törvényes-e. 

A törvényességi ellenőrzés megállapításai: 

1. A nevelési oktatási intézmény fenntartója tevékenységének folytatásához való jogának 

vizsgálata 

1.1 Fenntartó a Kormányhivatal rendelkezésére bocsátotta: 

 az Alapítvány 2019. július 22. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szövegű alapító okiratát, amely szerint az alapítvány célja többek között „Alapfokú 
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művészetoktatás, ennek keretén belül a színház, mint oktató és továbbképző műhely 

tevékenységének bekapcsolása az általános és középiskolai oktatásba és nevelésbe.” 

 kivonatot a szervezet törvényszéki nyilvántartásában fennálló adatairól (ügyszám: 0100/Pk. 

66986/1991, az adatlekérés időpontja: 2021. 03.02.), 

 a Fővárosi Törvényszék 2019. szeptember 3. napján kelt végzését változások 

bejegyzéséről, 

 a Fenntartó képviseletére jogosult személy, Barta Márta 2020. június 17. keltezésű aláírási 

címpéldányát. 

1.2 A beküldött dokumentumok alapján megállapítható, hogy: 

 a Fenntartó rendelkezik az oktatási tevékenység folytatásához szükséges jogosultsággal, 

 Barta Márta képviseleti jogosultsága továbbra is biztosított. 

2. Az alapító okirat és a működés megkezdéséhez szükséges engedély összhangjának 

vizsgálata 

2.1 Fenntartó a Kormányhivatal rendelkezésére bocsátotta: 

 Az Intézmény 2020. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát. 

 Az Intézmény székhelyéül szolgáló ingatlanra (1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 97/C) 

vonatkozó 2016. július 6. napján kötött helyiségbérleti szerződést, amely a Felek (Budapest 

Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., 

valamint a Fenntartó) között határozott időtartamra 2016. június 23. napjától 2021. június 30. 

napjáig tartóan jött létre. A szerződés 7.2 pontja szerint a „határozott idejű bérleti jogviszony 

lejárta esetén a Bérlőt további 5 évre szóló előbérleti jog illeti meg”. 

 A Belső-Pesti Tankerületi Központ és a Fenntartó között 2018. szeptember 20. napján kelt 

ingatlan használati szerződést, amelyet a felek határozott időtartamra 2018. szeptember 20-

tól 2024. június 30. napjáig kötöttek. A szerződés értelmében a Losonci Téri Általános 

Iskolában (1083 Budapest, Losonci tér 1.), valamint a Budapest VIII. Kerületi Németh László 

Általános Iskolában (1084 Budapest, Német utca 14.) az Intézmény telephelyei működnek, a 

két fenti általános iskola diákjai részére az Intézmény művészetoktatási tevékenységet nyújt.  

 Az Intézmény telephelyéül szolgáló ingatlanra (1139 Budapest, Hajdú utca 18-24.) 

vonatkozó 2018. május 28. napján kelt együttműködési megállapodást. A megállapodásban 

foglaltak alapján a Prizma Oktatási és Kulturális Alapítvány fenntartásában működő 

Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

határozott 5 éves időtartamra 2018. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig 

helyiségeket biztosít a Fenntartó számára, hogy a Bp. XIII. ker. Hajdu utca 18-24. számú 

épületben, ahol az Orchidea Iskola működik, az Intézmény telephelyként történő 

használatára. 

 Az Intézmény telephelyéül szolgáló ingatlanra (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 27-29.) 

vonatkozó 2016. május 30. napján kelt bérleti szerződést. A szerződés értelmében a 

BURATTINO Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány 2016. szeptember 1. napjától 

határozatlan időtartamra (de minimum öt évre) a fenntartó rendelkezésére bocsátja az 

ingatlan szerződésben meghatározott helyiségeit alapfokú művészetoktatási tevékenység 

folytatása céljából. 

2.2 A beküldött dokumentumok alapján megállapítható, hogy: 

- az Intézmény 2019. március 7. napján hatályba lépett módosított alapító okirata és a 

működéshez szükséges hatályos engedélyek (nyilvántartásba vétel módosításról szóló határozat 

üi. száma:  BP/1009/04330-15/2020., működési engedély módosításáról szóló határozat üi. 

száma: BP/1009/04330-15/2020.) összhangban állnak egymással, 

- az Intézmény székhelyül és telephelyeiül szolgáló ingatlanok feletti rendelkezési jog biztosított. 
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3. A köznevelési intézmény vezetője alkalmazási és kinevezési feltételeinek vizsgálata 

3.1 Fenntartó másolatban a Kormányhivatal rendelkezésére bocsátotta Lukács Andrea intézményvezető: 

 az ELTE Tanárképző Főiskola által kiadott 743/90. számú ének-zene-karvezetés szakos ált. 

isk. tanár szakképzettségéről szóló oklevelét, 

 az Eötvös Loránd Tudományegyetem által kiadott ELTE-PPK-6089/2018 sorszámú 

okleveles ének-zene tanár szakképzettségéről szóló oklevelét,  

 az Óbudai Egyetem által kiadott BGK-S-115/2020 számú szakvizsgázott pedagógus 

(vizsgaelnöki szakértő) szakképzettségéről szóló oklevelét, 

 2019. január 31. napján kelt hatósági erkölcsi bizonyítványát, 

 az Óbudai Egyetem T009325/FI12904/K/ZYBRA számú leckekönyv másolatát, valamint 

tárgyteljesítési lapot a közoktatási vezető szakirányú továbbképzés teljesített tárgyairól, 

 2019. augusztus 28. napján kelt határozatlan időtartamra, teljes munkaidő alkalmazására 

vonatkozó munkaszerződését, valamint annak 2020. július 1. napján kelt munkaszerződés 

módosítását, 

 2019. október 21. napján kelt határozott, 2019. október 21. napjától 2021. október 21. 

napjáig tartó,  két év időtartamra szóló intézményvezetői megbízását, 

 2019. október 22. napján kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy két éven belül megszerzi 

a közoktatásvezetői szakképzettséget. 

Megjegyzés:  

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 2019. szeptember 1. napjától hatályos 21/B. §-a szerint „Ha az 

intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen 

pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettséggel, legfeljebb egyszer két évre szóló intézményvezetői megbízás adható annak a 

személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-

szakvizsgával, és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. 

Az e szakasz szerinti megbízás pályázat nélkül további három évvel meghosszabbítható, ha az érintett 

az intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte.” 

A Fenntartó képviseletére jogosult személy nyilatkozatot nyújtott be, amely szerint „az intézményvezetői 

munkakör betöltésére az intézmény honlapján www.metamuveszetikozpont.com igazgatói pályázat 

hirdetést tettem közzé. A pályázatra nem érkezett megfelelő jelölt a megadott időpontig.” 

A Fenntartó által beküldött határozott idejű, 2019. október 21. napján kelt, 2019. október 21. napjától 

2021. október 21. napjáig tartó intézményvezetői kinevezéshez (a megbízás pályázat nélkül három évvel 

meghosszabbítható, ha az érintett az intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői 

szakképzettséget megszerezte) nem áll rendelkezésre az oktatásért felelős miniszter egyetértése  

Az intézményvezető hatályos megbízása határozott időtartamra, 2019. október 21. napjától 2021. 

október 21. napjáig szól. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

68. § (4) bekezdése kimondja: „Ha jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján a köznevelési 

intézmény vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a határozott idő alapján a 

megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra 

esne, a megbízás, a munkaszerződés lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni, 

ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb 

hat hónappal korábban vagy később járna le.” A Kormányhivatal kéri a Fenntartót, hogy a jövőben 

legyenek erre tekintettel. 

A benyújtott dokumentumok alapján Lukács Andrea rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, és jelenleg 

végzi az Óbudai Egyetem „közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga” szakirányú továbbképzését. 
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3.2 A beküldött dokumentumok, valamint az Intézmény hatályos nyilvántartásba vételi 

határozatában foglaltak alapján megállapítható, hogy: 

 Lukács Andrea megbízott intézményvezető megbízása megfelel Korm. rendelet 21/B. §-

ában foglaltaknak, de a határozott idejű 2019. október 21. napjától 2021. október 21. 

napjáig tartó intézményvezetői megbízásához (bizonyos feltételek esetén három évvel 

meghosszabbítható) nem áll rendelkezésre az oktatásért felelős miniszter egyetértése. 

Megjegyzés: Felhívom a Fenntartó figyelmét, hogy az Nkt.) 68. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, ha 

az intézményvezető megbízása határozott időre szól, és a határozott idő alapján a megbízás utolsó 

napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás lejártának időpontját akkor 

is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján 

meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le. Tekintettel arra, 

hogy Lukács Andrea intézményvezetői kinevezése nem felel meg az Nkt.) 68. § (4) bekezdésében 

foglaltaknak, azt módosítani szükséges. 

Összegző megállapítás: 

A lefolytatott törvényességi ellenőrzés eredményeként összességében megállapítható, hogy a 

Fenntartónak joga van a tevékenység folytatásához; az Intézmény székhelyéül és telephelyeiül 

szolgáló ingatlanok feletti rendelkezési jog biztosított, az alapító okirat és a működési engedély 

tartalma összhangban áll egymással. 

Tekintettel a jelenlegi vezetői megbízás időtartamára, az újabb vezetői megbízásnál vegye 

figyelembe az Nkt.) 68. § (4) bekezdésében foglaltakat, valamint a vezetői megbízás előtt szerezze 

be az Nkt. 68. § (2) bekezdése szerinti miniszter egyetértését. 

Az intézményvezetői megbízásra vonatkozó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

egyetértését a Fenntartó szíveskedjen megküldeni a Kormányhivatal részére. 

Tekintettel arra, hogy Lukács Andrea megbízott intézményvezetőként van bejegyezve az 

Intézmény nyilvántartásba vételről szóló határozatába, kérjük, hogy az újabb vezetői megbízás 

esetén a miniszteri egyetértés Kormányhivatalhoz való benyújtásával egyidejűleg kérelmezze az 

Intézmény nyilvántartásba vételének módosítását az Intézmény képviseletére jogosult személy 

státuszának nyilvántartásba történő átvezetése vonatkozóan. 

Az Ákr. 101. § (2) bekezdés második fordulata, valamint az Nkt. 34. § (4) bekezdése értelmében a 

hivatalból folytatott törvényességi ellenőrzés eredményéről a hatóság az ügyfél kérelmére 

hatósági bizonyítványt állít ki. 

A jegyzőkönyv 4 oldal terjedelemben készült. A jegyzőkönyv egy példánya a Fenntartó számára 

elektronikus úton megküldésre kerül. A jegyzőkönyvben foglaltakra vonatkozóan észrevétel a 

kézhezvételtől számított 15 napon belül tehető. 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott megbízásából 

Apollónia Aranka 

osztályvezető 
Melléklet: - 
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1. Cilinder Színház és Iskola Alapítvány (1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 97/C. – elektronikus úton) 
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