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ALAPITO OKIRAT

Az intézmény neve: Budapest TáncmíÍvészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a

Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája

Azintézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2

Azintézmény feladat ellátási helye: 1036 Budapest, Perc utca2

Az intézmény tagintézm énye : -----

Az intézmény telephelye: --.----

OM azonosítőz I0I747

Az eredeti alapító okirat kelte:

I99I. ápri|is 30, módosítva: 1998. augusztus 27-én,2004. február I6-án,2005. május 31.-én és 2006.

május I6.-án,2007. május 17.én,2008. június 3-án,2011. május 24-én,2013, május 23,2016. május

17 .

A módosított alapító okirat hatályba lépésének dátuma: 2016. szeptember 01.

Nyilvántartásba vétel dátuma és száma:

1996 Budapest Főváros Ónkormányzata ?01485196 (,,Budapest Tánciskola,' négy évfolyamos

szakképzés), |4.I033l1998 (öt évfolyamos szakképzés és tizenkettő évfolyamos alapfokú művészeti

iskolai képzés), 1,4-1211199 (székhelyvá|tozás: 1036 Bp. Perc u. 2.) I4-t367l2005 (Budapest

Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája) |4-196712006 (alapfokú művészetoktatási képzés

zeneművé s zeti ágon) okt- | 37 64 l 1 I l 20 1 1 (6 évfolyamo s gimniízium i képzés)

Alapítás éve: 1998.

Alapító / Fenntartó neve: Úi Előadóművészeti Alapítvány

Alapító / Fenntartó címe: 1036 Budapest, Perc utca2

Az intézmény típusa: közös igazgatásit közoktatási intézmény (szakgimnázium és alapfokú művészeti

iskola)

Az intézmény oktatási munkarendje: nappali rendszení iskolai oktatás

Felügyeleti szerv:

a) szakmai, törvényességi felügyelet: az A|apíNány kuratóriuma

b) a fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: Budapest Főváros Kormányhivata|a - Budapest

Működési terület: országos

Azintézménybe feladat el|átási helyenként felvehető maximáIis gyermeklétszám: 700 fti
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Nevelési' oktatási feladatot e|látő feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek.,

tanulólétszám:

Alapfokú művé szetoktatás maximál i s tanul ól étszáma: 5 7 0 fo

a) zeneművészeti á9:240 fő

b) táncművészeti á9:330 fő

Művészeti Szakgimnáaiumi szakmai gyakorlati és szakmai elméleti képzés,párhuzamos képzés, táncos

II': 70 fő

Két éves érettségire épülő művészeti szakképzés oKJ 54 212 09 táncos tI: 30 fő

Két éves oKJ 54 2I2 09 táncos II.-re épülő oKJ 55 2I2 08 táncos I. képzés: 30

Iskolatípusonként az évfolyamok száma:

Alapfokú művészetokt atás: 12 évfolyam

Művészeti Szakgimnánium (oKI 54 2I2 09): 5 évfolyam (4+1 évfolyam)

Két éves, érettségire épülő szakképzés (oKJ 54 201.,2 09, oKJ 55 2|2 08): 2 évfolyam

Az intézmény feladata: Az alapfokú művészetoktatás területén: személyiségformálás a művészet

eszközeivel; művészeti képzésre való felkészítés; alapfokú művészi ismeretek terjesztése. A

szakközépiskolai oktatás területén: művészek sokoldalú képzése' Az intézmény 2005. május 26'-án,

majd 2011. január l0.-én módosult a Budapest Kortárstánc Főiskolával (BKTF) kötött megállapodás

szerint a BKTF gyakorlóhelyeként működik a szakképzés és az alapfokú miívészeti képzés valamennyi

évfolyamán a teljes |étszám erejéig.

Alaptevékenységei:

1' AlapÍoku művészelpktqtqs CEÁ)R szóm'' s520)

Alapfokú művészetoktatás, művészeti a|apvizsgára és művészeti zárővizsgára felkészítés.

A) Zenemúvészeti ág (kifutó):

a) Klasszikus zene:

1. hangszeres tanszak: klasszikus ütő, zongora, gitár'

Évfolyamok száma: tizenkettő (előképző I,2; a|apfok 1-6; továbbképző 7-IO)
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B) Zeneművészeti ág 20l l -től felmenő rendszerben

a) Klasszikus zene:

l. fafuvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét

2. rézfuvős tanszak: trombita

3. akkordikus tanszak: harmonika sitár

4. billentyűs tanszak: zon9ora

5. vonós tanszak: hegedű, gordonka

Évfo lyam o k száma: lizenkettő (e l őkép ző I,2 ; a|apf ok 1 - 6 ; tovább képző 7 - I O)

b) Jazzzene:

1. fafuvós tanszak: jazz.szaxofon

Évfolyamok sziáma: hat (alapfok 1.6)

c) Elektroakusztikus zene:

1. billent5rrís tanszak: számitőgépes Zene

Évfolyamokszáma: nyolc (alapfok 1-4; továbbképző 5-8)

C) Tríncművészeti ág (20l1-től felmenő rendszerben)

a) Kortárstánctanszak

Évfolyamok száma: tizenkettő (előképző I,2; a|apfok 1 -6 ; továbbképző 7 - I 0)

b) Moderntánc tanszak

Évfolyamok száma: tizenkettő (előképző I,2; alapfok 1-6; továbbképző 7-I0)

c) Néptánc tanszak

Évfolyamok száma: tizenkettő (előképző I,2; a|apfok l-6; továbbképző 7-I0)

d) Társastánc tanszak

Évfolyamok szátma: tizenkettő (előképző 1 ,2; a|apfok l -6; továbbképzó 7 -I0)

Maximális tanulólétszám : 57 0 fő

A) Zeneművészeti ág: 240 fő

B) Táncművészet:330 fo

2. Szakgimnáziumi szakrnai glakorlati és szalonai elméleti képzés, GEÁ)R szám'' s532)

Párhuzamos képzés keretében a 9-I3. évfolyamon közismereti érettségire történő felkészítés és

szakmai gyakorlati és elméleti oktatás folyik'
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A szakképzés megnevezé se :

1. táncos, középfokú nappali tagozatos szakképzés 2013 tanévtől kifutó rendben

oKJ 54 2|2 09 szakmafuány: kortárs,-modern táncos oKJ 54 2I2 09

Évfolyamok száma: öt.

Maximális tanulólétszám: 10 íő

2.táncos, középfokú nappali tagozatos szakképzés2}Iítanévtől felmenő rendben

oKJ 54 2I2 09 szakmairány: kortárs,-modern táncos oKJ 54 212 09

Évfolyamok száma: öt'

Maximális tanulólétszám: 60 fő

3' két éves, érettségire éoülő szakkepzés CEÁ)R szám: 8532)

Érettségire épülő 2 éves, kizárólag szakmai képzés, melynek zárásaként szakmai vizsgát kell tenni,

ami középfokú táncos szakképesítést ad:

Szakképzés megnevezése: táncos középfokú nappali tagozatos szakképzés 2013 tanévtől kifutó

rendben

oKJ 54 2I2 09 szakmairány: kortárs,-modern táncos oKJ 54 2I2 09

Évfolyamok száma:2.

Maximális tanulólétszám: 10 fo

Szakképzés megnevezése: táncos középfokú nappali tagozatos szakképzés 2016 tanévtől felmenő

rendben 
,

oKJ 54 212 09 szakmairány: kortárs,-modern táncos oKJ 54 2I2 09

Évfolyamok száma'.2.

Maximális tanulólétszám : 20 fő

4. két éves, érettségire épülő szakklpzés - ráépiilés €EÁoR szám: s532)

Éreftségire és az oKJ 54 2|2 09 táncos II.-re épülő 2 éves, kizárő|ag szakmai képzés, melynek

zárásaként' szakmai vizsgát kell tenni' ami középfokú táncos szakképesítést ad:

Szakképzés megnevezése: táncos középfokú nappali tagozatos szakképzés 2076 tanévtől felmenő

rendben

oKJ 55 2I2 08 táncos I.



Budape s t T án c i s k o l
Budapest Táncművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,

a Budapest Kortárstánc Főisko|a Gyakorlóiskolája
Goli Tánchely, 1036 Budapest, Perc utca 2. Te|: z50 3046

E,-mail: budapest@tanc.org.hu Honlap: www.tanc.org.hu oM SZÁM: |0I7 47

Szakmairány: kortárs,-modern táncos oKJ 55 212 08

Évfolyamok száma:2.

Maximális tanulólétszám: 30 fő

országos képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezése és azonosító

száma,áglzatok:

1. táncos középfokú nappali tagozatos szakképzés (kifutó) oKJ 54 2I2 09'

Szakmairány: kortárs,-modern táncos oKJ 54 2I2 09

2. táncos középfokú nappali tagozatos szakképzés (felmenő) Táncos II. képzés oKJ 54 2I2 09.

Szakmairány: kortárs,-modem táncos oKJ 54 2I2 09

3. tiíncos középfokú nappali tagozatos szakképzés (felmenő) Táncos I. képzés oKJ 55 212 08,

Szakmairány: kortárs'-modern táncos oKJ 55 212 08

Kiegészítő tevékenység: személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, fe|zárkőztató nevelés-oktatás;

kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok; intézményi étkeztetés; tankönyvellátás;

minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatok; szakmai és informatikai fejlesztési fe|adatok; könyvtár

fenntartás, fejlesztés; szakmai vizsga szervezése; pedagógus szalr,rizsga, továbbképzés, felkészülés

támogatása; a kortárs-modern táncos szakképzós és alapfokú művészeti képzés fejlesztése;

előadóműv észeti tevékenység' stb.

i

Lz intézmény j ogállása: j ogi személy.

Az intézmény ellátását szo|gáiő vagyon: Az iskola fe|adate||átását szo|gáló vagyonról a fenntartó

gondoskodik. A székhely feladate||átására szolgál a2220. számű tulajdoni lapon' 17823.hrsz. a|att

felvett, természetben a 1036 Budapest, Perc u 2. szám alaffi összesen 1787 m2 területű ingatlan,

melynek kizárő|agos bérlője az iskolát fenntartó Úi Etoaaoművészeti Alapíwány.

Rendelkezés az intézrnény feladatainak eltátását szolgáló vagyon felett: Az iskola részben önálló

gazdá|kodő. A gazdá|kodási feladatokat a fenntartó végzi, a bérgazdálkodási jogkör az intézmény



k
Budapest Táncművészeti Szakkiizépiskola és Atapfokű Művészetokt"t.lsi Ioto"-*y,

a Budapest Kortárstánc F.őiskola Gyakorlóiskolája
Goli Tránchely, 1036 Budapest, Perc utca 2. Tel 250 i046

E-mail : budapest@tanc' org.hu Honlap: www.tanc.org'hu oM SZÁM: I0I7 47

igazgatóját illeti meg. A fenntartő á|ta| jóváhagyott intézményi költségvetés kiadási és bevételi
e|őirányzatai felett az iskola igazgatőjautalványozási j ogot gyakorol.

Azintézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az iskola feladatellát ását szo|gáló vagyon
feletti rendelkezés jogát az iskola igazgatőjénak vétójoga mellett a fenntartó gyakorolja. Az iskola
megszűnése esetén a feladatell átást szo|gáló vagyon afenntartőtilleti meg.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Budapest Táncmúvészeti

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Budapest Kortárstiínc Főiskola
Szervezeti és Működési Szabályz ata szeúnt.

Azintézmény képviseletére jogosult személy neve: Angelus Iván

Az intézmény adószá m a: | 8 I 3 60 43 - I -4 1

Az intézmény pénzforga| mi szá mlaszáma : l 04 05 00 4 - 5 O 5267 89 -7 882I

Fenntartó képviseletére jogosult személy neve: Grencsó István

2016. május 17.

Szakgimnánium és

Gyakorlóiskolájának


