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Budapest Kortárstánc Főisko|a
egységes szerkezetbe foglalt

ALAPITO OKIRATA

Készült a Felsőoktatásról sző|ő 2011. évi CCIV' törvény, ,792006 Kormány rendelet, aMagyat
Akkreditációs Bizottság felsőoktatási intézmények létesítésével, illetőleg megszűntetésével
kapcsolatos kérelmek véleményezési elvei' a kérelmek véleményezési eljárása című I995l7NIIIT.
sz. határozata, továbbá az 12Il20I3. (IV. 26) Korm. rendelet az oktatási Hivatalról
figyelembevételével.

Azintézmény neve: Budapest Kortárstánc Főiskola
Azintézmóny nevének rövidítése BKTF
Azintézmény angol megnevezése: Budapest Contemporary Dance Academy
Azintézmény spanyolmegnevezése: Academia deDanza ContemporáneaBudapest
Azintézmény orosz megnevezése: By4anenrr ArcaAe}rr,rs Conpeurerrrroro Tarrqa
Azintézménynémetmegnevezése: BudapestZeitgenössicherTanzakademie
Azintézmény francia megnevezése: Budapest Academie de Danse Contemporaine

Az intézmóny alapítój a :
Az intézmény fenntartój a :
A fenntartó székhelye:
Az intézmény székh elye :
Képzési terület:
Képzési szint:
Maximális hallgatói létszám
Az intózmény j o gállás a :

Uj Etőadóművészeti Alapítvány
Ú; ntoaooművészeti Alapítvány
1036 Budapest, Perc utca2.
1036 Budapest, Perc utca2.
Művészet és pedagógusképzés
Alap-és mesterképzés, doktori képzés
120 fő
Önáiló jogi személy

Az intézmény feladata olyan művészek' pedagógusok, szakemberek képzése, akik a harmadik
évezred szakmai követelményeinek megfelelően a tradíciók és a legújabb vívmányok egyar;ánt
elmélyült gyakorlati és elméleti tanulmiínyozása alapján áIIő szélesköríí, sokoldalú szakmai
képzettséggel felvértezve képesek emberként, értelmiségiként, művészként helytállni a kortrárstrínc
művészi pá|y abárrirely területén.

Az intézmény alaptevékenys ége :

oktatás, tudomiányos kutatás a művészetek és pedagógia területén, művészeti alkotótevékenység.
Az oktatási alaptevékenység magában foglalja az a|apképzést, amesterképzést, a doktoiképzést, a
felsőfokú szakképzést és a szakirányi továbbképzést, s e képzésekben oklevelet ad ki. Az
intézmény felsőoktatás feladatait - a Felsőoktatási tcirvényben meghatérozoÍtak szerint - más
felsőoktatási intézményekkel, illetőleg a trírsadalom, a gazdaság, a tudomrínyos kutatás és a
művészeti élet más szereplőivel együttműködve látja eL. AzinÍézmény a Felsőoktatási ttirvényben' a
szakképzésről szóló 20II. évi CLXXXVII. t<irvényben (a továbbiakban: szakképzésről szóló
törvóny), a nemzeti köznevelésről szóló 201I. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: nemzeti
köznevelésről szóló törvény) és a felnőttképzésről szőIő 2OI3. évi LXXVII. törvényben (a
továbbiakban: felnőttképzésrő| szóló törvény) foglaltak szerint részt vehet aközoktatási, továbbá a
felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatiírozott egyéb képzési
feladatok me svaló sít ásában.

Oldal 1 / 5



FI73l50 Goli Tánchely, 1036 Budapest, Perc utca 2. Tel:250 3046
E-mail: budapest@tanc.org.hu Honlap: www.tanc.org.hu

A kutatási alaptevékenység magában foglalja az a|ap-, aIkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, a technológiai innovációt, valamint az oktatásttámogatő egyéb kutatásokat.
Az intézmény a Felsőoktatási törvény rendelkezései szerint gondoskodik a tehetséggondozásrő|, a
kutatói utánpótlás neveléséről. A képzés során fejleszti a hallgatók jártasságát a kutatási-fejlesztési
munkában, amegszetzett ismeretek gyakorlati hasznosításrínak készségét, aváIIa|kozási készséget,
a szellemi tulajdon védelmével és hasznosításával kapcsolatos ismereteket'

A képzés céljait szolgá|ő belső gyakorlóhelyet a fenntartóval közösen működtet, tart fenn.
Az alaptevékenységekhez kapcsolódóan művészeti gyakorlóhelyet működtet az intézmény
székhelyén (1036 Budapest, Perc utca 2.) és az ,\|apítvány aItaI műktjdtetett külső helyszínen
(Alkotókert-Pilisszentkereszt) is. A tríncművész szak<képesítési követelményeihez kapcsolódó
szakmai gyakorlat keretében tráncművés zeti eLőadásokat tart.
Az okleveles tánctanar mesterszak képesítési követelményeihez kapcsolódó szakmai gyakorlatot a
hallgatók a két intézmény között létrejött megállapodás a|apjan a Budapest Tríncművészeti
Szakgimnánium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortrárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája
intézményben tartj rík.
Ertelmező felsorolás az Alapítő okirat I. szátmű mellékletében.

Az int,ézmény kie gés zítő tev ékenységei :

1. AzIntézmény azAlapító okirat 1. sziímú mellékletében leírt területeken miiködik.
2. A képzéshez kapcsolódó művészeti- és tudományágakban, tudomány-, művészet-, ill.

kulturaszervező tevékenységet v égez.
3. A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítéséve|, az anyanyelvi és az idegen nyelvi

ismeretek fejlesztésével, a szaknyelvi ismeretek kialakításával készíti ftil hallgatőit az
értelmiségi létre.

4. Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához sziikséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti
és ápolja.

5. Az a|aptevékenységi körbe tartoző hallgatók részére saját szervezetében vagy partnereivel
együttműködve olyan szo|gá|tatásokat nyújt, melyek a hallgatók tudomrínyos és művészeti
fejlődését, beilleszkedését, egészséges életvitelét, egészségügyi e|Iátásátszolgaljak.

6. Az intézmény humrín és tárgyi infrastrukturájanak fenntartásával és folyamatos
fejlesztésével kapcsolatbarl saját szewezetében munkaügyi, igazgatási, szewezési, pénzügyi,
gazdasági, műszaki és más szolgá|tatő szervezeti egységeket működtet.

7. Tráncművészeti archívumot, könyv- és média tarat, kiadvanyok előkészítésére, kiadására
alkalmas műhelyt múködtet.

8. Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamokattart.
9 . Haszno sítj a az intézményi infrastruktur a szab ad kapacitásait.
I0. Az intézmény a fent felsorolt alaptevékenységeken túl jogosu|t az a|aptevékenysége

feltételeként rendelkezésére álló, s e célra le nem kötött humrín és anyagi kapacitások
feLhaszná|ásával, az alaptevékenységével összhangban á|Iő kiegészítő tevékenységek
végzésére. Kiegészítő tevékenységeit nem nyereségszerués céIjábőI végzi, abból származő
bevételeit az alap- i11. kiegészítő tevókenységek végzésére i11. fejlesztésére fordítja.
Politikailag, felekezetileg elkötelezett tevékenységet nem folyat.
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Az intézmény szervezeti tagolása:

Az alapiNtányi fenntartásu intézmény szervezete oIy módon kertil kialakításra, hogy biztosítsa a
felsőoktatási intézmény oktatási és tudományos, kutatási, alkotó művészeti alapfeladatainak, az
eze|<hez kapcsolódó kiegészítő feladatainak' valamint a működést biztosító funkcionális és
fenntartási fe l adatainak szakszertl, hatékony, g azdas ágo s e||átás át.

Azíntézményen belül
a) oktatási és tudomrínyos kutatási tevékenységet ellátó,
b) szolgáltató és
c) funkcionális
szerv ezeti e gysé gek működnek a fő iskola saj áto s ságainak me gfelelő en.

Aztntézmény szervezeti felépítését,tagolásátíLz egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és
funkcionális Szervezeti egységeket és múködésük rendjét részletesen a szervezeti és működési
szab áIy zat határ ozza me g.

A felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott infrastrukturát a komplex művészetfejlesztő
tevékenységet folyató alapító-fenntartó alapítvany bocsátj a azintézmény rendelkezésére garantáIva
a működés infrastrukturális feltételeinek maradéktalan kielégítését 2 telephelyen, az áIta|a bérelt,
2220. sz. tul. Iap 17823 Hrsz. alatt felvett' természetben a 1036 Budapest, Perc u. 2. szátmon
ta|á|hatő teriileten, valamint a Pilisszentkereszt 06315.II, 063l|4 Hrsz. alatt tizemeltetett
Alkotókertben.

Ke|t Budapesten l996. februar 2I-én.
Aktualizálva tekintettel a törvényi v áItozáso|<ra
2002. október I2-én,2003 májusában és augusztus 20.én, 2006. június 15-én, december 1-én és
2007. november 26-án,2008. július 16.á1,2009' november 4-én,2011. februrír |4-én,20|I.
november 07 -én, 2013 . szeptember 23 -á.r:', 20I 6. november 7 ..én.

tvríny
rekÍora

*=i. 
Angelus lviín

Budapest Kortrírstánc Főiskola
képviselője
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BKTF Alapító okirat ]-es melléklet.

A BKTF a hatályos, felsőoktatásra vonatkoző jogszabályok rendelkezéseiben foglaltak szerint
érteImezett alábbi tevékenységi teriileteken építi ki fokozatosan a működést.

Felsőfolai szakképzés.. felsőoktatási intézmények á|ta| hallgatói - valamint felsőoktatási
intézménnyel kötött megállapodás a|apján szakk<izépiskolak által tanulói - jogviszony keretében
folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az
országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad,
Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerczhető. Az
alapfokozat az e|ső felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére.
Az aIapképzésben szerzett sza|<képzettség jogszabá|yban meghatározottak szerinti munkakör
bettjltésére jogosít. Az a|apképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy
milyen sza7<képzettséget lehet szercznt az a|apképzésben. A gyakorlatigényes alapképzési
szakokban egy félévig tartő összefiiggő szakmai gyakorlatot (a továbbiakban: összefiiggő
szakrnai gyakorlat) kell szervezni. Az összefiiggő szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a
zárővizsgétra bocsátásnak. Az a|apképzésben legalább szinnyolcvan kreditet - összefuggő
szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszátztíz Weditet - kell és legfeljebb kétszánnegyven
kreditet lehet teljesíteni' A képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév.
A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és sza|<képzettség szerczhető. A
mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés képzési. és kimeneti
követelményeí határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a mesterképzésben. A
mesterképzésben szeruett sza|<képzettség jogszabá|yban meghatározottak szerinti munkakör
betöltésére jogosít. A mesterképzésben -l .,.l- legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhusz
kreditet lehet megszerezni' A képzési idő legalább két, legfeljebb négy felév.
Kis létszámú szak: nemzeÍközi kötelezettségvállalás, kultur- és oktatáspolitikai érdekek aIapjart
indított képzés, amelynek éves, államilag trímogatott felvehető |étszáma országosan nem haladja
meg a húsz főt' továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségi képzés.
Doktori képzés.'mesterfokozatmegszerzését követő képzésben a doktori fokozat megszerzésére
készít fel. Doktori képzésben legalább szánnyolcvan kreditet keII szerezni. A képzési idő hat
félóv'
Székhelyen kívüli képzés: a felsőoktatási intézmény működési helyén (székhely, telephely) kívül
részben vagy egészben folyó felsőoktatási képzés.
Távoktatás: sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, va]amint
ismeretátadási-tanulási módszerek haszná|atáva| az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és
az öná||ő hallgatói munkára épülő képzés, amelyben atan&ák szátma nem éri el a teljes idejű
képzés tanórainak harminc széaaIékát.
Telephely: az a|apítő okiratban meghatározott' a székhelyen kívül működő szervezeti egység
elhelyezését szolgiíló feladat ellátási hely.
Tudáskazpont: az adott statisztlkai és fejlesztési régióban a kutatást és fejlesztést, az innovációt
segítő' a tudást, a kutatási eredményeket menedzselő intézmény, amely a kereslet
megteremtésével és szolgáltatásaival segíti a tudás, a kutatási eredmények gazdasági életben
történő hasznosulását.
A hallgatók lakhatási feltételeinek biztosításáútoz felsőoktatási intézmény részeként kollégium
működtethető' illetve a felsőoktatási intézményhez szewezetileg nem hrtoző intézményként
di áko tthon hozható létre.
Tudomónyos kutatás és fejlesztés (K+F)'. az a tevékenység, amelynek célja új ismeretek -
ideértve a természet-re, az emberiségre, a tátsadalomra' a kulturára vonatkozó tudomiínyos
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ismereteket - és az új ismeretek alkalmazási lehetőségeinek feltarása, továbbá az alka|mazásí
lehetőségek gyakorlati megvalósításrának kidolgozása.
A tudomrínyos kutatást és fejlesztést a következő alapvető tényezők együttes jelenléte jellemzi:
az a|kotás eleme, az újdonság eleme, a tudomiínyos módszerek alkalmazása, l,lj ismeret
|étrehozása. Típusai: az alapkutatás, az a|kalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés.
K+F pólyózati tevékenység.. nyl|vános páIyázatutján, konkrétan meghatározott célú tudományos
kutatás, fejlesztés teljesítéséhez e|nyert forrás felhasznáLásával elvégzett tevékenység.
Külső megrendelésre végzett K+F tevékenység: a gazdá|kodó (és más szervezetek) tészéte a
megbizőval kötött szerződésbenrÍsgzített célokkal, tartalommal és feltételekkelpénzért e|végzett
tudomiínyos kutatás és fej lesztés.
Média g1l{Íjtés, feldolgozás, hozzóférhetővé tétel: Az oktatást' a tudományos és múvészeti
tevékenységet valamint az ismeretterjesztést szolgáló médiatár, könyvtar fejlesztóse,
működtetése.
Publikóciós tevékenység: Az oktatási, tudomiínyos és művészeti tevékenység és kutatás
eredményeinek' dokumentumainak hagyományos és újszení formrákban történő közzététe|e.

\
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