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H A T Á R O Z A T  

 

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból 

eljárva  

 

a(z) Budapest-Budafok Református Egyházközség Halacska Református Óvoda 

intézményben (OM azonosító: 101706 , cím: 1221 Budapest XXII. kerület, Törley tér 3-4, 

feladatellátási hely azonosítója: 002; a továbbiakban: Intézmény) a koronavírus 

megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt 2020.11.23.-2020.11.27. közötti időszakban 

 

a(z) feladatellátási hely egésze vonatkozásában 

 

rendkívüli szünetet rendel el. 

 

Felhívom az intézmény vezetőjét - a fenntartóval történő együttműködésben - a szükséges 

intézkedések megtételére, a szülők azonnali tájékoztatására. A veszélyhelyzet elhárításához 

szükséges gyors intézkedések megtétele érdekében a fenntartót a határozat egy példányának 

közvetlen megküldésével értesítem. 

 

A Hivatal a határozatban foglaltakat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítja. 

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 

 

Jelen határozat ellen annak közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A 

keresetlevelet az Intézmény székhelye szerint illetékes Törvényszék részére címezve a 

Hivatalhoz kell benyújtani. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, az ügyfelet azonban 

illetékfeljegyzési jog illeti meg.  

 

I N D O K O L Á S  

 

A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 

31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályokat állapított meg a járványügyi 

készültségi időszak egyes oktatási intézkedéseiről.  
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Ezen jogszabály 26. §-a szerint:  

„A koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése 

a) a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. 

§ (5) bekezdése, illetve 

b) a szakképző intézményben a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 

7.) Korm. rendelet 111. §-a 

szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül.” 

 

Az Nkt. 30. § (5) bekezdése szerint: 

 

„Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-

oktatási intézmény működtetése nem lehetséges, 

a) az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető, 

b) a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a fenntartó egyidejű értesítése 

mellett, 

c) a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében a hivatal 

rendkívüli szünetet rendel el.” 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzése és a fent 

idézett Korm. rendelet alapján, figyelemmel az Nkt. 30. § (5) bekezdésében foglaltakra, a 

Hivatal felügyeleti szerveként utasította a Hivatalt, hogy a nevezett Intézményben észlelt 

koronavírusos megbetegedések miatt gyakorolja az Nkt. 30. § (5) bekezdése szerinti jogkörét, 

és rendeljen el rendkívüli szünetet.   

 

A Hivatal a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

A Hivatal hatáskörét és illetékességét az Nkt. 30. § (5) bekezdése határozza meg.  

 

A Hivatal határozatát a már idézett rendelkezések mellett az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) 

bekezdései és a 104. § (1) bekezdés c) pontja alapján hozta meg. 

 

A Hivatal a határozatot az Ákr. 84. §-a alapján nyilvánította azonnal végrehajthatóvá. 

 

Jelen döntés közléséről az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján gondoskodtam. 

 

A jogorvoslatról való tájékoztatás az Ákr. 112. §-án, 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. §-án, a 13. §-án és 39. § (1) bekezdésén, a 77. § 

(1)-(2) bekezdésén alapul. 

 

Budapest, 2020. november 20.  

 

Brassói Sándor  

mb. elnök 
A határozatról értesül: 

1. Címzett 

2. Fenntartó 

3. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

4. Irattár 
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