
LEONARDO MÉDIA AKADÉMIA Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola

ALAPÍTÓ OKIRATA
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Az intézmény neve:

Rövid neve:

OM azonosítója:

Székhelye:
Telephelyei:

Tagintézményei:

Alapításának éve:
Alapító szerve:

Székhelye:

Fenntartója:
Székhely:

Felügyeleti szerve:

LEONARDO MÉDIA AKADÉMIA Gimnázium,
Szakgimnázium és Általános Iskola

LMA Középiskola

200779

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
4645 Tiszamogyorós, Szabadság u. 4.
4646 Eperjeske, Kossuth u. 74.
4642 Tornyospálca, Mándoki utca 4 - 6.
4465 Rakamaz, Ady Endre út 63.
4622 Komoró, Petőfi utca 18.
4624 Tiszabezdéd, Kossuth Lajos utca 1.
4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 76.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
3964 Pácin, Kossuth tér 2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
LEONARDO MÉDIA AKADÉMIA Gimnázium,
Szakgimnázium és Általános Iskola Nyírbátori Tagintézménye
4300 Nyírbátor, Szentvér u. 20.
Csongrád-Csanád megye 
LEONARDO MÉDIA AKADÉMIA Gimnázium,
Szakgimnázium és Általános Iskola Szegedi Tagintézménye
6723 Szeged, Pósz Jenő utca 2.

2006.
LEONARDO EDUCATION Oktató és Szolgáltató Közhasznú
Társaság
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 12. 11/6.

Esélytér Intézményfenntartó
~.400 Nyíregyháza, Csillag utca 3.

Képviseletre jogosult személy: Orosz Ferenc Sá dor

Törvényes 'égi felügyelet tekintetében a székh ly szerint
illetékes Kormár yhivatai
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Az intézmény jogállása:

Az intézmény adószáma:

Önálló jogi személyiséggel, önálló költségvetéssel rendelkező
(nem állami, nem önkormányzati fenntartású) egyházi
köznevelési intézmény.

18334533-1-15
Pénzforgalmi számlaszáma: OTP Bank 11744003-29918690
Az intézmény vezetője:
Az intézmény vezetőjének megbízása 5 év határozott időtartamra szól, a munkáltató jogokat a
fenntartó gyakorolja.

Az intézmény képviseletére jogosultak:
A köznevelési intézmény szakmai tekintetben önálló, képviseletét teljes hatáskörben a
fenntartó által megbízott intézményvezető látja el. Az intézmény vezetője képviseli az iskolát
harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az intézmény
vezetője e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az iskola dolgozóira
átruházhatja.

Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény
Az intézmény köznevelési alapfeladatainak jogszabály szerinti megnevezése:

- általános iskolai nevelés - oktatás
- gimnáziumi nevelés- oktatás
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás
- felnőttoktatás
- a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai

nevelése - oktatása
Nkt. 4.§ 25. pont: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi,érzékszervi (látási, hallási), 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.
Ezek közül az iskola vállalhatja:

• mozgásszervi fogyatékos
• egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy

magatartásszabályozási zavarral) küzdő
• autizmus spektrumzavarral küzd
• enyhe értelmi fogyatékos tanuló
• középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló
• beszédfogyatékos tanuló

Kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenység:
Az alaptevékenységhez rendelkezésre álló személyi és anyagi kapacitás fokozott kihasználása
érdekében, nem nyereségszerzés céljából, külső megrendelő részére folytathat az intézmény
kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenységet (szolgáltatás, bérbeadás, termékértékesítés stb.).
E tevékenységből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást.

pedagógusok továbbképzésének és szakvizsgájának biztosítása,
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pedagógusok szakkönyvvásárlásának biztosítása,
tanulók szakkönyvvásárlásának biztosítása,
bejáró tanulók ellátása (középiskolába, szakiskolába),
diáksporttal kapcsolatos feladatok,
informatikai normatíva, pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele,
tehetséggondozás,
vizsgatámogatás biztosítása,
iskolaszövetkezet tagjává válhat
egyéb szoftver kiadás
információ - technológiai szaktanácsadás
egyéb információ - technológiai szolgáltatás
gyermekétkeztetés: A gyermekétkeztetés vállalkozói szerződés alapján a helyszínre
kiszállítva az intézményben történik.

Évfolyamok száma:
- általános iskola
- gimnázium
- szakgirnnázium

évfolyam)

8 évfolyam (1 - 8. évfolyam)
4 évfolyam (9 - 12. évfolyam)
2 évfolyam érettségi végzettséggel (13 - 14.

Legmagasabb gyermek- és tanulólétszám alapfeladatonként, munkarendenként és
telephelyenként:
S. Feladat- Nappali rendszerű Felnőttoktatás
sz. ellátási hely oktatás nappali Esti munkarendű

munkarendű
Altalános Gimnázium Szakgimnázium Gimnázium Altalános

iskola iskola
1. 4400 Nyíregyháza,

Báthori u. 5. 0 150 fő 30 fő 0 0
(székhely) ebből SNl:
-gimnáziumi nevelés- 15 fő
oktatás
-szakgimnáziumi nevelés-
oktatás
-felnöttoktatás
-a többi tanulóval együtt
nevelhetö, oktatható
sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai nevelése -
oktatása
-rnozgásszervi fogyatékos

2. 4645 Tiszamogyorós,
Szabadság u. 4. 0 0 0 100 fő 0
(telephely)
-általános iskolai nevelés
- oktatás
-gimnáziumi nevelés-
okt rá
-Ielnöttoktatás 1
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3. 4646 Eperjeske,
Kossuth u. 74. 0 0 0 80 fő 80 fő
(telephely)
-általános iskolai nevelés
- oktatás
-gimnáziumi nevelés-
oktatás
-felnőttoktatás

4. 4642 Tornyospálca,
Mándoki u. 4 - 6.
(telephely) 0 0 0 80 fő 80 fő-általános iskolai nevelés
- oktatás
-gimnáziumi nevelés-
oktatás
-felnőttoktatás

5. 4465 Rakamaz, Ady
Endre út 63. 0 0 0 80 fő 80 fő
(telephely)
-általános iskolai nevelés
- oktatás
-gimnáziumi nevelés-
oktatás
-felnöttoktatás

6. 4622 Komoró, Petőfi 0 0 0 60 fő 32 fő
utca 18.
(telephely)
-általános iskolai nevelés
- oktatás
-gimnáziumi nevelés-
oktatás
-felnőttoktatás

7. 4624 Tiszabezdéd, 0 0 0 90 fő 60 fő
Kossuth Lajos utca 1.
(telephely)
-általános iskolai nevelés
- oktatás
-gimnáziumi nevelés-
oktatás
-felnőttoktatás

8. 4496 0 0 0 90 fő 40 fő
Szabolcsveresmart,
Kossuth út 76.
(telephely)
-általános iskolai nevelés
- oktatás
-gimnáziumi nevelés-
oktatás
-felnőttoktatás

9. 3964 Pácin, Kossuth
tér 2. (telephely) 0 0 0 80 fő 80 fő-általános iskolai nevelés
- oktatás
-gi11111.\ziu111i nevelés-
oktatás
-tcl nőttok tatás



10. 6723 Szeged, Pósz
Jenő utca 2. 120 fő 0 0 0 0
(tagintézmény) ebből
-általános iskolai nevelés SNI: 30
- oktatás

főa többi tanulóval együtt
nevelhetö, oktatható
sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai nevelése -
oktatása
-rnozgásszervi fogyatékos
-egyéb pszichés fejlödési
zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy
magatartásszabályozási
zavarral) küzdő
-autizmus
spektrumzavarral küzd
-enyhe értelmi fogyatékos
tanuló
-középsúlyos értelmi
fogyatékos tanuló
-beszédfoavatékos tanuló

11. Nyírbátor, Szentvér
u. 20. 260 fő 0 0 0 0
(tagintézményl ebből
-általános iskolai nevelés SNI: 15
- oktatás
- a többi fő
tanulóval együtt
nevelhetö, oktatható
sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai nevelése -
oktatása
-egyéb pszichés fejlödési
zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy
magatartásszabályozási
zavarral) küzdő
-autizmus
spektrumzavarral küzd
-enyhe értelmi fogyatékos
tanuló
-beszédfogyatékos tanuló

2020. szeptember 1. napjától szakgimnáziumi szakmai oktatás, felnőttoktatás nappali
munkarend szerint, székhelyen (Szakmai oktatás megszervezésének módja: iskolai tanműhely
rendelkezésre áll.)
Tanulmányi Szakképesítés Képzési idő Munkarend
terület megnevezése

(szakmairány) érettségi
azonosító száma végzettséggel

Művészet Képző-és iparművészeti 2 é, Nappali (Létszám 15 fö, felnőttoktatás)
munkatárs (Művészeti
grafikus)
4 0213 01
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Művészet Képző-és iparművészeti 2 év Nappali (Létszám 15 fö, felnőttoktatás)
munkatárs (Művészeti és
médiafotográfus)
4021301

Maximálisan felvehető tanulólétszám összesen:
ebből nappali rendszerű:
nappali munkarend:
esti munkarend:

1672 fő
530 fő

30 fő
1112fő

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az intézmény székhelyén, tagintézményében és telephelyein a köznevelési feladatok
ellátására alkalmas épületben, bérleti szerződések/ használati szerződések alapján történik.
Az intézmény az Eszköz és felszerelésjegyzékben feltüntetett vagyon feletti rendelkezési
jogát az Alapító és a fenntartó között kötött megállapodás határozza meg.

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
A köznevelési intézmény szakmailag önállóan, gazdaságilag részben önállóan működik. A
munkaügyi feladatait a 4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5. székhelyén látja el.

Záró rendelkezések
Jelen alapító okiratot az Esélytér Intézményfenntartó 13/2022. (3.22.) számú határozatával
elfogadta.
Az alapító okirat 2022. március 22. napján lép hatályba.

Nyíregyháza, 2022.március 22.
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