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Üsíiiatszam :BPl1aO9l14o5o-5/2016' Tárgy: Határozatközneve|ési intézmény működési
Ügyintéző: Soós Beatrix engedélyének módosításáról
Te|efon: +36-1|235.1736 Mel|ék|et:-
E-mai|: soos.beatrix@bfkh'hu Hiv. szám: -

HATÁRozAT

Az Úi E|óadóművészeti Alapítvány (1036 Budapest, Perc u' 2.) á|ta| fenntartott Budapest
Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészeti lsko|a, a
Budapest KoÉárstánc Főisko|a GyakorIóiskolája (1036 Budapest, Perc u' 2, oM: 101747, a
továbbiakban: lntézmény) Budapest Főváros Kormányhivata|a á|ta| 20. számon nyilvántartásba vett
nevelési.oktatási intézmény működési engedéIyét 2016. szeptember 1-ei hatál|yaI - a nemzeti
közneve|ésrő| szóló 2011 , évi CXC. törvény vá|tozásaiva| összhangban _ az a|ábbiak szerint

módosí tom.

Azintézmény alapitója: Új E|őadóművészetiA|apítvány
székheIye: 1036 Budapest, Perc u. 2.

Az intézmény fenntaÉója: Ú1 stoaoomtivészetiA|apítvány
székhe|ye: 1036 Budapest' Perc u. 2.

Az intézmény neve: Budapest Táncművészeti Szakgimnázium és A|apfokú
Művészeti |skola, a Budapest Kortárstánc Főisko|a
Gyakortóiskotája

Az intézmény rövid/rövidített neve:
székheIye: .1036 Budapest, Perc u. 2.

telepheIye/taginté2ménye :

Az intézmény oM azonositó száma: 101747

Az intézmény adószáma: 18136043-1-41

A|apítás éve: '1991 .

Törvényesség i felügye|eti szerve:
Szakmai törvényességi fe|Ügye|et: Uj E|őadóművészeti A|apítvány
Á|talános törvényességi fe|ügyeIet: Budapest Főváros Kormányhivata|a

Az intézmény tipusa: többcélú közös igazgatású közneve|ési intézmény
szakgimnázium
a|apfokú művészeti isko|a

Építésügyi és ortikségvéde|mi, Hatósági, oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
1 056 Budapest, Váci u. 62-64' _ í 364 Bp.' PÍ.: 234' - Te|efon: +36 (1 ) 328.5844 - Fax: +36 (1 ) 485-6996

E-mail: oktatas.budapest@bfkh.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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Az intézmény munkarendje: nappa|i

Az intézmény a|apfeladata: szakgimnáziumi nevelés-oktatás
aIapfokú m űvészetoktatás

szakg imnáziumi nevelés.oktatás
"*e párhuzamos művészeti képzés 9-13' évfo|yamon

(9-12. évfolyamon komplex szakmai érettségi + szakképesíÍés és 13. évfolyamon érettségit
követő sz a kké pzé s i évfo l y a m)

szakmacsoport ágazat

érettségi vizsga keretében
megszerezhető
szakképesítés

érettségi
végzetGéghez kötött

szakképesítés
képzési

idő
(év)

évfo|yam
munka-

rend

kifutó
I

indu|ó
oKJ szám szakképesítés oKJ szám szakképe

sítés

A

Művészet'
közműve|ődés,
kommunikáció

54 212 09

Táncos
(Kortárs-'
mooern
táncos)

Á
+

1

1t9 - 4t12
+

5/1 3
nappali kifutó

xLil.
E|őadó

művészet
51 345 05

i|őadómuveszet
program- es

projektszervező
54 212 09

Táncos ||.
(Kortárs.'
modern
táncos)

4
+
1

1t9 - 4t12
+

5l'13
nappali indu|ó

gyakor|ati képzés megszervezésének módja:
saját gyakorlati oktatási hely biztosításával (tanműhe|y)
a gyakor|ati oktatási he|y biztosítására kötött megál|apodás a|apján

érettségi után kizáró|ag szakképzési évfo|yamokka|

gyakorlati képzés megszervezésének módja:
qaját gyakor|ati oktatási hely biztosításáva| (tanműhe|y)
a gyakor|ati oktatási he|y biztosítására kötött megál|apodás a|apján

érettségire épÜlő szakképző évfo|yamra szakképesítés-ráépü|és

szakmacsoport ágazat oKJ szám szakképesítés
képzési

idő
(év)

évfoIyam
munkare

nd

kifutó
I

indu|ó

4.
Művészet,

közműve|ődés'
kommunikácii

54 212 09
Táncos

(Kortárs-, modern
, táncos)

2 1t13 -  2t14 nappali kifutó

XLII .
E|őadóművészet

54 21209
Táncos ||.

(Kortárs-' modern
táncos)

2 1t13 - 2t14 nappali indu|ó

szakmacsoport ágazat oKJ szám szakképesítés
képzési

idó
(év)

éWoIyam munkarend
kifutó

I
indu|ó

4.
Művészet,

közművelődés,
kommunikáció

xLil.
Előadóművészet 55 21208

Táncos |.
(Kortárs.' modern

táncos)
2 3l'15 - 4116 nappali indu|ó

gyakor|ati képzés megszervezésének módja:
saját gyakorlati oktatási he|y biztosításáva| (tanműhe|y)
a gyakor|ati oktatási hely biztosítására kötött megá||apodás a|apján
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Az intézmény évfo|yamainak száma,
maximáIis tanulólétszáma:

Az intézményben egyidejű|eg benntartózkodók maximá|is |étszáma: 150 fő

Az intézményben a
gyermekétkeztetés el|átásának módja: .

Az intézmény gazdáIkodásának módja: részben öná|lian gazdálkodó intézmény

Az intézmény nyilvántaÉásiszáma: 20. szám

Az |ntézmény a tűzvédeImi és a közegészségügyi fe|téte|eknek a jelen határozat indoko|ási
részében fog|altak szerint fe|e| meg.

alapfokú m űvészetoktatás

Aza|apfokÚművészetoktatáskövete|ményeiéstantervipio
10.) MKM rende|et a|apján

miÍvészeti ág tanszak

művészeti áganként a
Iegmagasabb tanu|ó|étszám,

ame|yet az a|apfokú művészeti
isko|a fogadni képes

kiíutó
rendszerben zenemuveszetl klasszikus zene nangszeres

1 .2. e|őképző
1 - 6' a|apíokÚ
7. 10. továbbképző

240 Íő

2011-tő|
feImenő

rendszerben

zenemuveszefl

klasszikus zene

Íaíúvós
1 - 2, e|őképző
1 - 6. a|apfokÚ
7 - 10. továbbképző

réáúvós
akkordikus
bílIentyűs
vonos

)azz-zene fúvós 1 - 6. a|apfokÚ

eIektroakusáikus zene biIlentyűs 1 - 4' alapíokÚ
5 - 8. továbbképző

táncművészeti

néptánc
1 - 2' e|őképző
1 - 6. a|apfokú
7 - 10. továbbképző

330 íő
társastánc
modertánc
kortárstánc

intézménytípus évfo|yam munkarend maximális |étszám

szakgimnázium
119 -4112+5113 . nappali 70 fő

1t13 -  2t14. nappal i 30 fő
3t15 - 4116. nappal i 30 fő

aIapfokú
művészeti

iskola

zeneművészetiág

1 - 2' e|őképző
1 - 6. a|apfokú
7 - 10' továbbkéoző
,| - 4. a|apfokú
5.8. továbbképző

nappal i 240,fő

táncművészetiág
1 - 2. e|őképző
1 - 6. a|apfokú
7 - 10. továbbképző

nappali 330 fő

összesen: 700,fő
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Határozatom ellen az érintettek a kézhezvételtől számÍtott 15 napon beltjl az oktatási Hivatalhoz címzett,
de a Budapest Főváros Kormányhivatalához postai (tton vagy személyesen két példányban benyÚjtott
fel leb bezéssel él hetn ek.

Megállapítom, hogy a Kérelmezi az illetékekril szóló 1990' évi XClll. t,örvény 5' s () bekezdésének fl
partÜa al apj án teljes szemé lyes illetékmenÍességbe n ré szestj l,

INDOKOLAS

Ha a neve|ési-oktatási intézményt nem he|yi önkormányzat a|apítja, működésének megkezdéséhez a
nemzeti köznevelésrő| szó|ó 201,|. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt') 23. $ (1) bekezdés a|apján
engedó|y szÜkséges.

azvi EIőadómíivészeti AIapítvány (1036 Budapest, Perc u' 2., a továbbiakban: Fenntartó), mint a
Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészeti
|skola, a Budapest KoÉárstánc Főiskola Gyakor|óisko|ája (1036 Budapest, Perc u' 2, oM; 101747, a
továbbiakban: lntézmény) fenntartója kérte az lntézmény nyi|vántartásba véte|ének és működési
engedé|yének módosítását

az Nkt., va|amint az országos Képzési Jegyzékrő| és az országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjérő| szó|ó 15ol2o12. (V||.6.) Korm. rende|et 2016. szeptember 1. napjátó| hatályos törvényi
változásaira tekintette|.

A közigazgatási hatósági e|járás és szo|gá|tatás á|ta|ános szabá|yairól szó|ó 2oo4. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.) 37. s (2) bekezdésében fog|a|tak a|apján a beérkezett kére|met és annak
me|lék|eteit megvizsgáltam, és megá|lapítottam, hogy a benyújtott kére|em tarha|mazza az Nkt. 23' s (4)-
(5) bekezdésében, továbbá a neve|ési.oktatási intézmények működésérő| és a közneve|ési intézmények
névhaszná|atáról szó|ó 20l2o12' (Vl||,31.) EMM| rende|et (a továbbiakban: EMMI rende|et) 159. $-ában
meghatározott, a működési engedé|y módosításához szükséges dokumentumokat.

A Fenntartó nyiIatkozott arró|' hogy amennyiben szÜkséges, a szakgimnáziumi neve|és-oktatás
alapfeladatok vonatkozásában a majd megje|enő szakmai és vizsgakövete|ményekben és
kerettantervekben fogIa|tak a|apján módosítja az Intézmény pedagógiai programját.

t

Budapest Főváros Kormányhivata|a á|tal BPB/012|03630.912013' ügyiratszámon kiadott működési
engedé|y módosításáró| szó|ó határozat gyermekétkeztetés e||átásának módját nem tarta|mazta.
A Fenntartó álta| csato|t dokumentumok a|apján, a jogszabá|yoknak történő megfe|e|tetés érdekében
ezen adatok fe|tÜntetésre kerÜ|tek.

Az EMMI rendelet 158. s (1) bekezdésben fog|a|tak szerint ,,a kormányhivatal az egyházi, magán és
nemzetiségi önkormányzati alapításÚ, fenntartásÚ nevelési.oktatási intézmény m(jkÖdési engedélyének
kiadásával kapcsolatos eljárása keretében vizsgálja,hogy a nevelési-oktatási intézmény m(ikodéséhez
rendelkezésre álló Vagy felmenő rendszerben megteremthetŐ személyi, tárgyi, munkavédelmi,
tűzvédelmi, közegészségügyi, pénzügyi feltételek biztosítják-e a nevelő, oktató munka folyamatos,
hosszÚ távÚ, b izto nságos, egészséges, szaks ze rű megsze rvezését,, "

A rende|kezésemre á|ló iratok és a fentiekben foglaltak a|apján, va|amint Budapest Főváros
Kormányhivatala oktatási Főosztá|ya BPB/012/03630.9/2013. számú határozatára tekintettel
megá||apítottam, hogy az |ntézményben a tanu|ó|étszámnak megfe|e|ő közegészségúgyi, tűzvéde|mi,
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va|amint szemé|yi, iárgyi és pénzügyi fe|téte|ek rende|kezésre á||nak az a|apfe|adat folyamatos
e||átásához'

Fentiek a|apján az NkL 23. s (6) bekezdésében, va|amint az EMMI rende|et 157. s (2) bekezdésében
biztosított jogkörömben eljárva a rende|kező részben fog|a|tak szerint határoztam.

|||etpkességem a fővárosi és megyei kormányhivata|okró|, va|amint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokró|
szóló 66/2015' (l||. 30.) Korm. rende|et 2 s (1) bekezdése a|apozzameg.

Az'i||etékmentességet az i||etékekrő| szóló 1990. évi XC|||. t örvény (a továbbiakban: |tv.) 5. $ (1)és (2)
bekezdésére, valamint a fenntartónak az |tv. 5' S (3) bekezdése szerinti nyi|atkozatára tekintette|
biztosítottam.

A fe||ebbezési jogot a közigazgatási hatósági e|járás és szolgá|tatás á|ta|ános szabá|yairő| szo|ő 2004.
évi CXL. törvény 98. s (1) bekezdésében, a 99. s (1) bekezdésében és a 102' S (1) bekezdésében
fogla|tak a|apján biztos ítottam.

Je|en határozat a|apjáu| szolgá|ó jogszabá|yok:
A nemzeti közneve|ésrő|szó|ó 2011, évi CXC. törvény 4' s.a' 7.s (1) bekezdése' 23. $.a;
Az il|etékekrő| szó|ó 1990. évi XC||l' törvény 5. $ (1)-(3) bekezdése;
A közigazgatási hatósági e|járás és szolgá|tatás á|ta|ános szabályairó| szóló 2004. évi CXL.
törvény 71-72. s' 98 s (1) bekezdése, 99' $ (1) bekezdése' 102. $ (,1) bekezdése;
A neve|ési-oktatási intézmények működésérő| és a közneve|ési intézmények névhaszná|atáró|
szdő2al2012. (Vl||.31.) EMMI rende|et 157' s (2) bekezdése,,|58. s (1).(2) bekezdése, 159. s
(2) bekezdése;
A fővárosi és megyei kormányhivatalokri|, va|amint a járási (fővárosi kerü|eti) hivata|okról szó|ó
6612015. (|||. 30.) Korm. rende|et 2 s (1) bekezdése;
Az oktatási Hivatalró| sző|ó 12112013. (|V. 26') Korm. rende|et 4. s (1) bekezdése.

Budapest, 2016. jú|ius ,, fo. ' '

Dr. György lstván
egbízott megbízásábó|

A határg7aJot kapják: t

U Ú1 E|őadóművészetiA|apítvány (1036 Budapest, Perc u. 2.) (3 pé-iaáiíy)
2' Budapest Főváros Kormányhivata|a l |rattár

A határozatot jogerőre em e|kedést követően kapják:
1. okiatási Hivata| Tájékoztatási és Adatfeldo|gozási osztá|y (9001 Győr' Pf. 646.)
2. Magyar Á||amkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság, Ál|amháztartási Ügyfé|szo|gá|at.Humánszo|gá|tatások

(1138 Budapest' Váci út 135.139.)

. - !  í - \ \ ' .  ,\  + r  * . t  i
i

. Rozmis |ldikó
á|yvezető-heIyettes

n)l
A fel|ebbezés jogáró| a mai napon |emondok' 2Q16.07. ,,!."

il

t
: .

A határozat 2016. 07 ' 'j''| '' napján jogerős.


