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NYÍREGYHÁZI EGYETEM 

EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

1. Az intézmény hivatalos neve: Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium. (Az intézmény rövidített neve: Eötvös Gyakorlóiskola.) 

 

 Az intézmény OM azonosítója: 033667 

 Az intézmény körbélyegzőjének felirata: NYÍREGYHÁZI EGYETEM EÖTVÖS 

JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 4400 Nyíregyháza, 

Ungvár sétány 12. 

 

2. Az intézmény alapítója: Bessenyei György Tanárképző Főiskola 

 

3. Az alapítás időpontja: Az intézmény működését jelen – többször módosított – alapító 

okirat alapján végzi. Tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik ezen alapító okirat 

jóváhagyása előtt végzett feladataihoz. Intézménytörténeti szempontból az alapítás éve 1970. 

 

4. Az intézmény fenntartója és működtetője: Nyíregyházi Egyetem, 4400 Nyíregyháza, 

Sóstói út 31/b 

 

5. Az intézmény típusa: 12 évfolyamos többcélú intézmény, összetett iskola, ahol a tanító- 

és tanárjelölteknek a pedagógusmesterségre történő gyakorlati módszertani, pedagógiai 

felkészítése folyik általános- és középiskolában.  

 

6. Az intézmény székhelye és feladat-ellátási helye: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. 

 

7. Az intézmény beiskolázási területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város és vonzáskörzete, 

illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe. 

 

8. Az intézményben felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:1300 fő 

 

9. Az intézmény tagozatai:  

 

 Alsó tagozat 1-4. évfolyam (évfolyamonként maximum 3 osztály) 

 Felső tagozat 5-8. évfolyam (évfolyamonként maximum 4 osztály) 

 Gimnázium 9-12. évfolyam (évfolyamonként maximum 4 osztály) 

 

10. Emelt óraszámú és emelt szintű oktatási programok: 

 

10.1. Emelt óraszámú és emelt szintű programok az 1. évfolyamon:  

 

 idegennyelvi tehetséggondozó program (emelt óraszám) 

 matematika (emelt óraszám) 

 testnevelés (emelt szint) 

 

10.2. Emelt szintű program az 5. évfolyamon: 

 

 idegen nyelv és matematika (emelt szint nyolcosztályos gimnázium) 
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10.3. Emelt óraszámú és emelt szintű programok a 9. évfolyamon: 

 matematika (emelt szint) 

 informatika (emelt óraszám) 

 fizika (emelt óraszám) 

 biológia (emelt óraszám) 

 kémia (emelt óraszám) 

 idegen nyelvek (emelt szint) 

 

11. Alaptevékenység, kiegészítő tevékenység megjelölése 

 

 Iskolai nevelés, oktatás az 1–4. évfolyamokon 

 

 Iskolai nevelés, oktatás az 5–8. évfolyamokon 

 

 Középfokú nevelés, oktatás 

 

 Oktatást kiegészítő szolgáltatások 

 

 Szabadidős és sportszolgáltatások 

 

 Kulturális szolgáltatások 

 

12. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

 

12.1. különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:  

 

 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, autizmus, spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzd), 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek, tanuló, 

 kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

 

12.2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos gyermek, tanuló. 

 

13. Az intézmény vezetője megbízásának szabályai: A gyakorlóiskola igazgatóját a 

vonatkozó jogszabályok alapján a Nyíregyházi Egyetem rektora bízza meg a Szenátus 

véleményének meghallgatásával, az oktatásért felelős miniszter egyetértésével. 

 

14. Az intézményben a munkáltatói jogkör gyakorlása: A gyakorlóiskola alkalmazottai 

tekintetében – a bérgazdálkodást érintő, a kancellár egyetértésével hozott döntések kivételével 

– a gyakorlóiskola igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Gyakorlóiskola igazgatója 

felett a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. 
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15. A feladatellátás személyi feltételei: Az intézmény alkalmazottai a 2012. évi I. törvény 

(Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalók. 

 

16. A feladatellátást szolgáló vagyon: A tanulók nevelésére-oktatására szolgáló tantermek és 

szaktantermek, testnevelési- és gyakorlati foglalkozások megtartására.  

 

17. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon, továbbá a vagyon feletti rendelkezés 

vagy a vagyon használati joga: 

 A tanulók nevelésére-oktatására szolgáló tantermek és szaktantermek, testnevelési- és 

gyakorlati foglalkozások megtartására szolgáló helyiségek alapterülete: A 2263/94 

hrsz. számú ingatlan és annak ingóságai. 

 

 A Nyíregyházi Egyetem a Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. sz. alatti ingatlant és annak 

felszerelési tárgyait birtoklás és használati jog tekintetében átengedi a Nyíregyházi 

Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumnak. 

 A vagyon az általános és a középiskolai oktató-nevelő tevékenységre, az egyetemi 

hallgatók gyakorlati képzésére, valamint bérbeadásra használható. 

 Az intézmény a rendelkezésre bocsátott vagyonnal bérbeadás formájában 

jövedelemszerző tevékenységet közhasznú céljainak megvalósulása érdekében 

folytathat, kancellári engedély alapján. Az iskolában működő, bevételt biztosító 

tevékenységek után bérleti díj fizetése kötelező. Az egyszeri alkalmakon 

megvalósítandó, bevételt biztosító tevékenységgel kapcsolatos megállapodás a bérleti 

díj befizetése esetén lép életbe. 

 Az iskola területén és saját rendezvényein reklám- és kereskedelmi tevékenység nem 

folytatható. 

 

18. Az intézmény gazdálkodási jogköre:  

 A köznevelési feladat ellátásának forrása a felsőoktatási intézmény köznevelési 

intézmény részére a költségvetésben elkülönített forrás. A feladatellátásra kapott 

támogatás felett – Kancellári egyetértéssel – teljes jogkörrel rendelkezik. 

 A gyakorlóiskola bevételeit a mindenkori költségvetési törvényben megállapított 

normatív állami finanszírozás, a pályázatokon elnyert bevételek, Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala által biztosított szociális jellegű támogatások, 

valamint a saját bevételek alkotják. 

 A működtetéssel kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási adminisztrációt a Nyíregyházi 

Egyetem Kancellária fogja össze és ellenőrzi az Eötvös Gyakorlóiskola gazdasági 

vezetője tervezésével és közreműködésével. 

 A források feletti jogosultsággal – kötelezettségvállalással a kancellár engedélyével a 

gyakorlóiskola igazgatója rendelkezik.  

 

19. Jelen alapító okirat mindaddig érvényes, amíg módosítását az alapító szerv vagy az 

intézmény nem kezdeményezi.  
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20. Záró rendelkezések 

 

A Szenátus megismerte, és az RH/40-123/2010. sz. határozatával, 2010. augusztus 15-i 

hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnázium módosított Alapító Okiratát. 

 

A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2012. december 21-i hatállyal, az RH/26-150/2012. 

(december 21.) sz. határozatával módosította a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát azzal, hogy a 13.2. pont 2013. szeptember 1. 

napján lép hatályba. 

 

A Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 2016. február 18-i hatállyal, az IHK/37-16/2016. (február 

16.) számú határozatával módosította a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát.  

 

A Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 2017. május 18-ai hatállyal, az IHK/37-74/2017. (május 

16.) számú határozatával módosította a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát.  

 

A Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 2021. augusztus 1-jei hatállyal, az IHK/25-104/2021. 

(augusztus 31.) számú határozatával módosította a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József 

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát. 

 

Nyíregyháza, 2021. augusztus 31. 

 

 

                                                                                       Vassné prof. dr. Figula Erika 

                                                                                                      rektor 

 

 

 


