
ALAPÍTÓ OKIRAT
a

2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016.,
2017-ben kiadott alapító okirat módosítása egységes szerkezetben

Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány
székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

Az intézmény fenntartója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány
székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

Az intézmény neve: LIA College Oktatási Központ Technikum

Az intézmény rövidített neve: LIA College
székhelye: 1126 Budapest, Dolgos u. 7-9.

Az intézmény telephelye: LIA College Oktatási Központ Technikum
1126 Budapest, Dolgos u. 7-9.

Az intézmény OM azonosító száma: 200064

Az intézmény adószáma:  18243400-1-43

Alapítás éve: 2001.

Törvényességi felügyeleti szerve:
Szakmai törvényességi felügyelet: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány
Általános törvényességi felügyelet: Budapest Főváros Kormányhivatala

Az intézmény típusa: technikum

Az intézmény alapfeladata: technikumi szakmai oktatás kizárólag szakképzési 
évfolyamokkal
felnőttoktatás



Ágazat Szakma azonosító száma Szakma Szak-
mai
oktatás
időtar-
tama

Digitá-
lis

kompe-
tencia
Keret-
rend-
szer
szerint

Magyar
Képesí-
tési Ke-
retrend-
szer sze-

rint

Kép-
zési

terü-
let

Ága-
zati

beso-
rolás

Szak-
masor-
szám

megnevezése szakmairánya Érettsé-
gi

végzett-
séggel

Elektroni-
ka és

elektro-
technika

5 0714 04 05 Ipari informatikai
technikus

2 év 7

Gazdálko-
dás
és

menedzs-
ment

5 0411 09 01 Pénzügyi
számviteli
ügyintéző

2 év 6

5 0411 09 02 Vállalkozási
ügyviteli
ügyintéző

2 év 6

Informati-
ka és

távközlés

5 0612 12 01
Infokommunikáci

ós
hálózatépítő és

üzemeltető

2 év 8

5 0612 12 02
Informatikai
rendszer- és

alkalmazásüzemel
tető

technikus

2 év 8

5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő
és

tesztelő

2 év 8

5 0714 12 04 Távközlési
technikus

2 év 8

Közleke-
dés és

szállítmá-
nyozás

5 1041 15 06 Logisztikai
technikus

Logisztika és
szállítmányozá

s

2 év 6

Kreatív 5 0212 16 07 Dekoratőr 2 év 5

5 0213 16 09 Grafikus 2 év 5

Szépészet 5 1012 21 03 Kozmetikus
technikus

2 év 5

Turizmus
vendéglá-

tás
5 1015 23 07 Turisztikai

technikus

Idegenvezető
Turisztikai
szervező

2 év 6



19. Egyéb
szolgálta-

tások

XXX.
Szépészet 54 815 02 Kozmetikus 2 év

1/13
2/14

nappali
esti Kifutó

18.
Vendéglá-

tás-
turisztika

XXIII.
Turisztika 54 812 01 Idegenvezető 2 év

1/13
2/14

nappali
esti Kifutó

18.
Vendéglá-

tás-
turisztika

XXIII.
Turisztika 54 812 03

Turisztikai
szervező,
értékesítő

2 év
1/13
2/14

nappali
esti Kifutó

15.
Közgazda-

ság
XXIV:

Közgazdaság
54 343 01

Pénzügyi
termékértékesítő
(bank, befektetés,

biztosítás)

2 év 1/13
2/14

nappali
esti

Kifutó

Gyakorlati képzés megszervezésének módja:
saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tanműhely)
a gyakorlati oktatási hely biztosítására kötött megállapodás alapján
gyakorlati képzés tanulószerződés alapján

Kiegészítő tevékenység: iskolarendszeren kívüli felnőttképzés

Az intézmény évfolyamainak száma: 1/13, 2/14
maximális tanulólétszám az igényjogosultságot megalapozó tevékenységek szerinti bontásban: 

nappali délelőtti-délutáni oktatásban (140 fő)
esti (140 fő)

Az intézményben a gyermekétkeztetés ellátásának módja:
az intézményben nincs étkeztetés

Az intézmény gazdálkodásának módja:
a fenntartó által biztosított kereten belül önállóan gazdálkodó intézmény

Az intézmény nyilvántartási száma: 200064

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
a/ alapító kezdő vagyona
b/ intézmény bevételei
c/ tandíj
d/ költségvetési törvény által biztosított normatív támogatás
e/ bérlemény
f/ egyéb bevételek



ingatlan: A székhely 7879/5/A/9 hrsz. helyrajzi számú 1126 Budapest Dolgos u. 7-9.
szám  alatti  ingatlan  a  Budapest  Hegyvidék  Önkormányzat  1126  Budapest,
Böszörményi u. 23-25. tulajdona.
ingóságok: A nevelési és oktatási intézmények számára előírt eszköz és felszerelési
jegyzék által tartalmazott eszközöket és felszereléseket, valamint a nagyobb értékű
ingóságokat leltár szerint, az Intézmény bérleti szerződés szerint használja.

Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett:
a/  az  intézmény  igazgatója  a  rendelkezésre  bocsátott  ingatlant  nem  jogosult
elidegeníteni,
b/  az  intézmény  igazgatója  a  fenntartó  által  évente  jóváhagyott  költségvetéssel
önállóan rendelkezik.
c/  az  átmeneti  szabad  kapacitást  az  alaptevékenység  sérelme  nélkül  a  fenntartó
hozzájárulásával jogosult bérbe adni, vagy egyéb módon hasznosítani,
d/  az  intézmény  igazgatója  a  rábízott  vagyon  felhasználásáról  évente  írásban
beszámolót ad a fenntartónak,
f/  a  gazdasági,  pénzügyi,  munkaügyi  feladatok  ellátása  az  intézmény  székhelyén
történik.

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
a/ az intézmény önálló gazdálkodású,
b/ az intézmény az adott költségvetési keretén belül önálló bérgazdálkodást folytat, 
de gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem 
vállalhat.

Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét a fenntartó határozatlan időtartamra bízza meg. Felette a 
munkáltatói jogkört a fenntartó gyakorolja.

Az intézmény valamennyi pénzforgalmi számlaszáma:
OTP Bank: 11712004-20237763

Jogutódlással,  átalakulással,  fenntartóváltással,  intézményi  átszervezéssel  kapcsolatos
alapítói, fenntartói határozatok száma és a döntést tartalmazó határozatok:

Az Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány (1125 Budapest, Diós árok 60/D) 2001 óta a LIA
Oktatási  Központ  Óvoda,  Szakgimnázium  és  Szakközépiskola  (200064)  alapítója  és
fenntartójaként  működik.  A 2019.  október  15-én  hozott  határozatával  (határozat  száma:
16/2019.)  a  közös  igazgatású  köznevelési  intézmény  -  LIA  Oktatási  Központ  Óvoda,
Szakgimnázium és Szakközépiskola budapesti telephelyén (1121 Budapest XII. kerület, Rácz
Aladár  út  81.)  folyó  óvodai  tevékenységet  2020.  január  elsejétől  szünetelteti,  és  2020.
szeptember  elsejétől  megszünteti.  A  székhely  (1126  Budapest,  Dolgos  u.  7-9.)  további
működését biztosítja.

A megszűnésről szóló alapítói, fenntartói határozat, a megszüntető okirat, a megszűnés ideje 
és módja, valamint a megszűnt intézmény iratainak őrzési ideje:



az óvoda iratainak őrzési helye: 1125 Budapest, Diós árok 60/D
ideje: a hatályos jogszabályok szerint.

Ezen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2020. július 1.

A fenntartói döntés dátuma és a határozat száma: 2019. október 15., 16/2019.

Alapító okirat kelte: 2020. január 24.

Dr. Koncz Kornélia Ph.D
Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 

kurátor
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