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Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T  
 

a 2017. január 9-i keltezésű alapító okirat módosítása egységes szerkezetben, 

 

amelyet Hortobágyi T. Cirill OSB, a Magyar Katolikus Egyház keretén belül működő Magyar Bencés 

Kongregáció Pannonhalmi Főapátságának főapátja, mint alapító, a mai napon az alábbiak szerint bocsátott ki: 

 

1. Az intézmény megnevezései: 

 

Hivatalos neve: Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium 

Rövid neve:  Pannonhalmi Bencés Gimnázium 

Rövidített neve:  Ph Bencés Gimnázium és Szakkoll. 

 

2. Az intézmény székhelye:  9090 Pannonhalma, Várkerület 1. 

 

3. Az intézmény tagintézményei, telephelyei: - 

 

4. Az intézmény OM azonosító száma: 030697 

 

5. Az intézmény alapításának időpontja:  1939 

 

6. Az alapító, fenntartó neve, székhelye: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság  

 9090 Pannonhalma, Várkerület 1. 

 

7. Az intézmény jogállása: A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságnak –mint a 

Magyar Katolikus Egyház önálló szervezetének – fenntartásában működő, önálló képviselettel 

rendelkező egyházi jogi személy. 

 

8. Az intézmény típusa:  Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény  

 - gimnázium (hat és négy évfolyamos) 

 - kollégium, mely szakkollégiumként működik  

 

9. Az intézmény tagozata: – 

 

10. Az intézmény felügyelete: Az intézmény szakmai és a törvényességi felügyeletét a fenntartó 

Pannonhalmi Főapátság (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.), a fenntartói tevékenység törvényességi 

felügyeletét a Győr-Moson-Sopron Megye Kormányhivatal gyakorolja 

 

11. Az intézmény működési területe: országos beiskolázású 

 

12. Az intézmény oktatási munkarendje: nappali rendszerű iskolai oktatás; hétfőtől szombatig terjedő 6 

napos munkahét, a szakkollégium 7 napos.  
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13. Az intézmény adószáma: 19153230–1–08    

 

14. Az intézmény köznevelési alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

- hat- és négy évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók iskolai nevelése-oktatása 

- kollégiumi ellátás, szakkollégiumi ellátás keretében 

 

TEÁOR szám szerinti besorolása: 

 

Fő TEÁOR 

85.31 Általános középfokú oktatás: 

 

Egyéb TEÁOR 

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

9003 Alkotóművészet 

5629 Egyéb vendéglátás 

9499 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

5914 Filmvetítés 

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 

8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 

9491 Egyházi tevékenység 

 

15. Az évfolyamok száma: 

 

- hat évfolyamos gimnáziumi képzés (nappali tagozat) 7-12. évfolyam 

- négy évfolyamos gimnáziumi képzés (nappali tagozat)  9-12. évfolyam 

 

16. Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékosságának típusa:  

Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 25. 

pontjában, valamint a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

2. mellékletében (a továbbiakban: EMMI r.) meghatározottak szerinti, alább felsorolt, sajátos nevelési 

igényt megalapozó fogyatékossággal bíró különleges bánásmódot igénylő gyermek ellátását vállalja 

fel:  

 
Az érzékszervi fogyatékos (hallási) tanuló 

- A nagyothalló tanulónál (a beszédhangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 30–45 
dB közötti) 

 
A beszédfogyatékos tanuló 

- nyelvfejlődési zavar (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia – 
maradványtüneteként beszédgyengeség), 

- orrhangzós beszéd, 
- folyamatos beszéd zavarai (dadogás, hadarás), 
- diszfónia, 
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- logofóbia (mutizmus különböző típusai), 
- centrális eredetű szerzett beszédzavarok (centrális pöszeség, gyermekkori afázia, diszartria), 
- verbális tanulási zavar együttjárása az olvasás/írás/helyesírás/számolás területén mutatkozó 

problémákkal 
- vagy ezek halmozott előfordulása. 

 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló  

- Asperger-szindróma 
 
A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló 

- diszlexia, 
- diszortográfia, 
- diszkalkúlia, 
- diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek 

maradványtüneteinek fennállása, 
- a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 
- hiperaktivitás és figyelemzavar; 
- a szocio-adaptív folyamatok zavarai 

 

17. A felvehető maximális tanulói létszám: 348 fő gimnáziumi oktatás, 348 fő kollégiumi nevelés 

 

Alapfeladat 
Munkarend 

nappali (ebből SNI) 

Gimnáziumi nevelés-oktatás (7-12. évfolyam) 348 40 

kollégiumi ellátás, szakkollégiumi ellátás keretében 348 40 

 

18. A feladatellátást szolgáló vagyon: A székhelyül szolgáló 9090 Pannonhalma Várkerület 1. szám 

alatti 12610 m2 alapterületű és 1. hrsz-ú ingatlan iskola és kollégium épülete a Magyar Bencés 

Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága kizárólagos tulajdonában áll. Az ingóságok az iskola 

tulajdonát képezik. 

 

19. Az intézmény gazdálkodásának módja: 

Részben önállóan gazdálkodó köznevelési intézmény. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi, 

számviteli, ügyviteli feladatokat a fenntartó gazdasági szervezeti egysége a Fenntartó székhelyén látja 

el. Az intézmény az adott időszakra a fenntartó által számára meghatározott költségvetés keretein 

belül önálló gazdálkodást folytat, de gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó belső 

szabályozása szerint meghatározott jóváhagyás, pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhat. 

 

20. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: Az intézmény vezetője a rábízott vagyontárgyakat 

elidegeníteni, bérbe adni, megterhelni csak a tulajdonos hozzájárulásával teheti meg.  

 

21. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót vezetői feladatai ellátásával a 

pannonhalmi főapát bízza meg határozatlan időtartamra.  

 

22. Iskola képviseletére jogosult: Igazgató, vagy az általa meghatalmazott más személy. 
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23. Az alapító okirat hatálya 

Jelen módosított alapító okirat 2019. szeptember 1-jével lép hatályba. 
 

24. Legitimáció 

Az intézmények nevelőtestülete (a diákönkormányzat és a szülői közösség véleményének kikérésével) – 
külön jegyzőkönyv szerint – elfogadta a többcélú köznevelési intézmény alapító okiratának módosítását 
és 2019. szeptember 1-jétől történő bevezetését. 

 

 

Pannonhalma, 2019. május 20. 

 

 

 

 

        Hortobágyi T. Cirill 

  pannonhalmi főapát 


