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1. Vezetői összefoglaló 

A BKTF Magyarországon az egyetlen kortárstánc képzést nyújtó felsőoktatási intézmény. 

A BKTF Európa legelismertebb hivatásos kortárstánc képzést nyújtó intézményeinek egyike.
1
 

A BKTF különbözik a többi hasonló intézménytől. Más pedagógiai koncepció, más tananyag, más 

célok jellemzik, komplementer jelleggel van jelen a világ „táncoktatási piacán”. 

Az iskola célja, hogy a hivatásos kortárstánc művész és pedagógus pályát választók hivatásukban 

sikeresek legyenek. A közös tanulás értékek harmóniájának közös keresésében és folyamatos 

újrateremtésében valósul meg: 

 tradíció + kortárs tánctechnikák és alkotói módszerek + fejlesztés 

 technika + előadás + kutatás = múlt + jelen + jövő 

 testi, szellemi, lelki egészség 

 közösségi szellemű ember, értelmiségi, művész és táncos 

A BKTF tanárai, munkatársai és diákjai erős motivációval, nagy odaadással végzik munkájukat. 

A BKTF súlyos anyagi és jogi nehézségekkel küzd kevés kerékkötő és sok segítő közegében. 

 

2. Helyzetértékelés 

2.1. A társadalmi-gazdasági környezet értékelése 

2.1.1. Az intézmény gazdasági környezetének értékelése. 

A BKTF művészeti intézmény, tevékenységét nem határozhatják meg pusztán piaci szempontok, 

jellegéből fakadóan nem működhet kiszolgáltatva a piacnak. 

A BKTF 2005-ben évi 15 fő normatív támogatással indult. Ez a szám a BA tekintetében mára 0-ra 

csökkent, a tanári MA tekintetében 3 főt finanszíroz az állam. A 30 éve adósságok nélkül és 

megfelelő tartalékokkal működő intézmény ma nehézségekkel küzd, anyagi konszolidációja még 

legalább három évet igényel. Bízunk abban, hogy a magyar felsőoktatási kormányzat továbbra is 

megtalálja a módját, hogy néhány tízmilliós éves támogatással ne hagyjon veszendőbe menni egy 

hungarikum számba menő, világszerte elismert intézményt. 

Az innen kikerülő táncosok keresettek a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon, de a művészet 

általában és azon belül a kortárs irányzatok annyira forráshiányosak, hogy jelentős mértékben sem a 

munkáltatók sem a befogadó helyek és szervezetek támogatására nem számíthatunk. 

A magyar felsőoktatás fő kitörési pontjának számító NEMZETKÖZIESÍTÉS tekintetében 

intézményünk élen jár. Az iskola elsődleges kommunikációs nyelve az angol. Szakmai óráink 80%-

a angol nyelven folyik. Rendszeresen fogadunk külföldi vendégtanárokat. Diákjaink fele külföldi. 

Ez egyben az anyagi konszolidáció fő reménye is, a 10 milliós „piacról” kilépve a 7 milliárd fős 

piacra. 

2.1.2. Az intézmény demográfiai környezetének értékelése 

Intézményünk hallgatói tehetségalapú kiválasztás alapján kerülnek a főiskolára. A hazai 

demográfiai hullámzásnál jobban hat az elkötelezett tehetségek környezetének gyakori anyagi 

ellehetetlenülése és a közönség kulturális értékrendjének hullámzása. 

Ezen hatékonyabb ösztöndíjrendszer, és a mecenatúra elterjedése segíthet. 

 

                                                 
1
 PARTS-Brüsszel, SEAD-Salzburg, DOCH-Stockholm, Scenekunstskole-Koppenhága, Listaháskóli-Reykjavík, HZT-Berlin, 

SNDO-Amszterdam, Codarts-Rotterdam, HETSR-Lausanne, Laban Center-London, LCDS-London. 
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2.1.3. Az intézmények oktatási környezetének értékelése hazai és nemzetközi dimenzióban 

Az intézmény a kortárstánc hazai fejlődésének tekintetében egyértelműen úttörő és máig elismert 

vezető szerepet tölt be. 

Nemzetközi tekintetben az utóbbi 4-5 évben megfordultak a tendenciák. Korábban egyértelműen 

külföldi tanárok befogadói voltunk, diákjaink sok esetben külföldön próbálták folytatni a 

tanulmányaikat. 

Ma tanáraink egyre keresettebb vendégtanárok a konkurens külföldi intézményekben. Iskolánk 

vezető kortárstánc tanára vendégtanári meghívást kapott már az összes vezető európai kortárstánc 

képző intézménybe, tanított többek között Brüsszel, Salzburg, Lausanne világhírű iskoláiban. 

Erasmus együttműködéseinkben jelenleg még dominál a tanárbefogadó és diákküldő szerepkör. 

Ennek kiegyensúlyozódása várható a közel jövőben. 

 

2.1.4. A releváns felhasználói szféra bemutatása hazai és nemzetközi dimenzióban 

Volt diákjaink jellemzően az alábbi területeken találtak munkát 

- világhírű együttesek (Rosas, Ultima Vez, Vertigo, ...) 

- saját együttesek (Hodworks, Molnár Csaba, Dányi Viktória projektjei, Timothy, ... ) 

- sikeres külföldi együttesek  

- saját projektek, freelance munka-  

- hazai együttesek (Artus, Tünet, Duda Éva, Mészáros Máté, ...)  

- kommersz társulatok idehaza (Attraction árnyékszínház, Experidance, ...) 

- kommersz társulatok külföldön  

- színházi feladatok (Operaház, Miskolc, Szolnok, ...) 

- filmes munkák (Saul fia, reklámfilmek, ...)  

- sokan tanítanak 

Az Alumni információ és hálózat fejlesztése kiemelt feladat. http://tanc.org.hu/wp/alumni-2/ 

 

2.1.5. Az intézmény vonzáskörzetének bemutatása 

A BKTF vonzáskörzetei között egyenrangú szerepet tölt be Budapest, Magyarország városai és 

falvai, és a külföldi közönség. Utóbbin belül – mint azt honlapunk demográfiai szempontú elemzése 

is mutatja - Ausztráliától az USA-ig, Afrikai országaitól a poszt-szocialista államokig, a mediterrán 

országoktól a skandináv országokig, Brazíliától Kínáig nagy az érdeklődés, a felvettek tekintetében 

a realitások – az anyagiak és a távolság - sok esetben már korlátozzák az álmok megvalósulását. 

Statisztikailag releváns elemzés még nem végezhető. Minden eset egyedi, mint írtuk, hallgatóink 

több mint fele már külföldi. 

 

2.1.6. Versenytársak értékelése, elemzése hazai és nemzetközi dimenzióban 

Idehaza a táncművészet más területein folyó munka a mienkkel komplementer jellegű. A 

tradicionális táncok – a balett és a néptánc - terén dolgozó mérvadó kollégákkal jó a viszony, 

kölcsönösen nem tekintjük egymást versenytársnak. Az egyértelműen tradicionális irányzatok – 

Magyarországon a balett és a magyar néptánc – mellett, a XX. század során kialakult „moderntánc” 

irányzatokhoz (Graham, Limón, jazz, ...) képest is más talajon állunk tánctechnikai és 

táncpedagógiai értelemben egyaránt. 

Sajnálatos módon egy-két kolléga évtizedes harcot folytat a kortárstánc minden hazai 

megnyilvánulása, ezen belül kitüntetett helyünknek megfelelően kitüntetetten ellenünk. 

- A MAB akkreditációs folyamataiban a hamis tényállításoktól sem visszariadva torpedóz meg 

mindent, néha sikeresen. 

http://tanc.org.hu/wp/alumni-2/
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- Az MRK Művészeti Bizottság szerepét bitorló MERSZ által mindvégig törvényellenesen, de 

többnyire sikeresen korlátozza érdekképviseleti jogainkat és lehetőségeinket. 

- Megpróbálja a kortárstánc fogalmát kitörölni a magyar tánckultúrából, legutóbb a KKK-k 

egyeztetett szövegéből törölve két helyen is a kortárstánc szót.  

Kemény szavak, de sajnos ez a helyzet. A valóban szűkös anyagi lehetőségek, a szakmai irigység 

mindig kitermel néhány aktív kerékkötőt. Az ilyen - nemtelen és rövidtávon sokszor nem is 

sikertelen - támadások kivédése sok energiát von el az érdemi munkától és csak józan partnerek 

segítségével lehetséges a kezelésük. 

Fentiekkel kapcsolatos feladatainkra az IFT tervei, teendői közt térünk ki. 

Nemzetközi szinten nagyon erős a versenyhelyzet. Európa vezető kortárstánc iskolái kivétel nélkül 

nemzetközi profillal működnek. Egy éve kezdtük meg a BKTF szakmai pozicionálását ebben a 

nemzetközi versenyben. Létkérdés a folyamatos jelenlét, a művészeti profil és teljesítmény 

felmutatása, megtartása és fejlesztése. 

A vezető külföldi intézmények egyre inkább konkurensnek tekintik a BKTF-et, mely egyrészt 

megtisztelő, másrészt kontraproduktív helyzetekbe kényszeríthet minden résztvevőt. 

Az intézmények kapacitásuktól függően ellátogatnak a világ sok városába és a felvételizők legalább 

3-4 de sokszor 8-10 felvételire is elmennek, mire megtalálják a megfelelő intézményt, ha egyáltalán 

megtalálják. 

A művészi, pedagógiai színvonal, irányultság mellett sokat nyom a latba a kulturális környezet 

színvonala, a társadalmi közeg minősége, hangulata és az anyagiak. Az előbbiek tekintetében jól 

állunk, utóbbi kettő tekintetében sokszor hátrányba kerülünk Brüsszel, Koppenhága, Stockholm, 

London gazdagabb, konszolidáltabb, környezetével szemben. 

 

2.2. A képzési tevékenység értékelése hazai és nemzetközi dimenzióban 

2.2.1. Az intézmény képzésben részt vevő humán erőforrásának értékelése 

Az itt dolgozó tanárok kivétel nélkül 100%-os teljesítményt nyújtanak. Munkájukat megbecsülik, 

mert látják a diákok elkötelezettségét, és közös munkájuk eredményességét. 

A kortárstánc korszerű pedagógiai kultúrájának megfelelően nagyon sok tanár, relatíve kis 

óraszámban tanít nálunk. Állandó mestereink Händel Edit, Kováts Tibor, Farkas Zoltán Batyu, 

Bakó Tamás szakmájuk legjobbjai. Állandó vendégtanáraink világhírű művészek és pedagógusok: 

Karczag Éva, Marco Torrice, Mészáros Máté, Hód Adrienn, Lőrinc Katalin, ... Sok vendégtanár 

csak néhányszor vagy ritkán vagy akár csak egyszer fordul meg nálunk. Ez is megfelel a későbbi 

kortárstáncos élet projekt jellegének. Fontos vonása a tanári állománynak, hogy benne nagy és 

egyre növekvő számban szerepelnek az iskola korábbi, már rutint szerzett növendékei. A tanári 

korfa kiegyensúlyozott. Az idős mesterek, a tapasztaltabb középnemzedék és a fiatalabb generáció 

egyaránt fontos és hangsúlyos jelenléte jellemzi az intézményt. 

Minden tanárunk népszerű, több helyen is tanít, vendégként vagy rendszeresen: Farkas Zoltán 

Batyu - SZFE, LFZE, Bakó Tamás – PARTS, SEAD, Lausanne. Van összehasonlítási alapjuk: 

szívesen tanítanak itt.  

 

2.2.2. Az intézmények képzési portfóliójának értékelése 

A kortárstánc előadó, tanár és koreográfus képzéshez értünk. Próbálkoztunk a profilbővítés 

gondolatával, de az egészségfenntartás, a kaszkadőr és más szakmai irányok fejlesztéséről kellő 

tapasztalat és illetékesség okán lemondtunk. 

A kortárstánc művész képzés igényeinek megfelel a 3 éves, egyes esetekben 4 évesre hosszabbodó 

jelenlegi BA képzés. 
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A tanári pályára történő felkészítést az előadóművészi munka terén szerzett tapasztalat és az 

iskolarendszeren kívüli táncos képzésben szerzett némi gyakorlat megszerzése előtt nem tanácsos 

megkezdeni. Az iskolai táncteremből egyenesen a táncképzésbe lépő „pedagógus” a hivatásosok 

képzésére alkalmatlan, az amatőrök képzésében súlyos károkat okozhat gyermekeiknek. A két éves, 

osztott rendszerű MA tanárképzés az életszerű.  

Nagyon hiányzik képzési palettánkról az idén pilot formában induló – tehát oklevelet még nem 

ígérő – 2 éves művész mesterképzés. Ennek bevezetése több éves folyamat, a lényegében „kezdő 

táncosokból álló együttes”, rutinszerző formáció meghonosítását megkezdtük. A program 

kidolgozását nemzetközi példák és a hazai és nemzetközi foglalkozatói oldal igényeinek figyelembe 

vételével végezzük.  

Természetes folyamat vezetett ahhoz, hogy részint a sok külföldi diák, részint a sok külföldi tanár 

miatt az órák egyre nagyobb része történik angol nyelven. Látni kell, hogy a táncképzésben a 

verbalitás csak az egyik, sokszor nem a legfontosabb kommunikációs csatorna. Feladat, hogy az 

angol nyelvűség elterjedésének időarányosan meg tudjuk találni a megfelelő formákat. 

2.2.3. A képzési eredményesség értékelése (a DPR, a lemorzsolódás és egyéb rendelkezésre álló 

adatok alapján)  

Iskolánk eredményességének egyik záloga a néhány tíz fős létszám. Jó pásztor nem számolja, név 

szerint ismeri nyáját. A „statisztikai arányok” a kis létszámra tekintettel, esetünkben nehezen 

értelmezhetőek. A lemorzsolódás nem jelentős,  mértéke életszerű, a leggondosabb önvizsgálat és 

kiválasztás mellett is szükségszerű, hogy egyes esetekben már az iskola ideje alatt megtörténjen – 

teljesen eltérő okokból - a kisebb vagy nagyobb pályamódosítás. A lemorzsolódás számadatait 

jelentősen módosítja az a tény, hogy a lemorzsolódók sok esetben nem válnak pályaelhagyóvá. 

Az első években a táncban szokatlannak tűnő szakdolgozati munka mára iskolánk egyik 

legelismertebb területévé fejlődött. 

Honlapunk alumni rovata fejlesztés alatt áll, de már most is jól látható, hogy az iskolát elvégző ex-

Budapest Tánciskolások többsége sikeres a pályán. http://tanc.org.hu/wp/alumni-2/ 

 

2.2.4. A képzések iránti hallgatói kereslet bemutatása (hallgatói jelentkezési és felvételi 

létszámok elemzése) 

  BA SZAK 

Tanév Jelentkezett Felvett százalék 

2010/2011 56 14 25% 

2011/2012 71 11 15% 

2012/2013 45 11 24% 

2013/2014 15 7 47% 

2014/2015 32 3 9% 

2015/2016 144 11 8% 

 

 MA SZAK 

Tanév Jelentkezett Felvett százalék 

2010/2011 8 7 88% 

2011/2012 0 0   

2012/2013 9 5 56% 

2013/2015 1 1 100% 

2014/2015 4 1 25% 

2015/2016 8 5 63% 

http://tanc.org.hu/wp/alumni-2/
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Az iskola mostanában 20-30 fős létszáma kb. fele az optimálisnak. Ez az optimális létszám adott 

volt a főiskolai működés első éveiben. A hazai érdeklődés nyilvánvaló csökkenése három fő 

tényezőnek tudható be: 

1. A kortárstánc – általában a művészet – társadalmi elismertségének, presztízsének romlása. 

2. Az állami támogatás radikális - a minőségelvű szektorsemlegesség elvével ellentétes fenntartó-

specifikus – csökkenése. 

3. A hazai közönség elszegényedése. 

Hallgatóink közül többen nélkülöznek, havi 20-30 ezer forintból próbálnak megélni. Sokan 

diákhitelt sem mernek felvenni. Mások bele se vágnak az iskolába, nem vállalkoznak a művészi 

egzisztenciára.  

 

2.3. A művészeti tevékenység értékelése (művészeti intézmények esetén) 

2.3.1. A művészeti portfólió értékelése 

A BKTF művészeti teljesítménye szervesen kapcsolódik az elődintézmények szakmai munkájához. 

1979 Új Tánc Klub 

1983 Kreatív Mozgás Stúdió 

1990 Budapest Tánciskola 

1990 Új Előadóművészeti Alapítvány 

1998 Budapest Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest Táncművészeti Szakközépiskola 

2004 Budapest Kortárstánc Főiskola – négyéves osztatlan művész, pedagógus, koreográfus majd 

kortárstánc művész BA, kortárstánc tanár MA 

2014 Budapest Contemporary Dance Academy – kortárstánc művész BA, kortárstánc tanár MA, 

külföldi diákoknak is 

Szakmai-pedagógiai-művészeti munkánkat rendszeresen mutatjuk be a nyilvánosság előtt. Évente 2 

alkalommal (december és május/június hónapban) lépünk föl a Trafó Kortárs Művészetek Házában, 

valamint minden évben tél végén/kora tavasszal egy több-napos nyitott műhelymunkából és 

koreográfiákból álló sorozatot mutatunk be a MU Színházban.  

 

A BKTF és elődintézményei Budapest Tánciskola néven 28 alkalommal lépett fel új produkcióval a 

Trafóban  

5. éve tartunk más-más tartalmú bemutatót tavasszal a MU színházban 

A POSZT átalakulása előtt az iskola rendszeres, sikeres vendég volt Pécsett. 

Az iskola meghívást kapott a 2016-os Veszprémi Táncfesztiválra. 

A 2012-es Kortárstánc Generációk Szemle egységbe foglalta az iskola fejlődésének fő szakaszait és 

jelenét. 

A 2015-ös dunaPART showcase a nemzetközi piacra kilépő magyar kortárstánc fő forrásaként 

mutatta meg BKTF/BCDA-t. 

A teljes portfólió videók formájában nyilvánosan elérhető a honlapról is indítható youtube 

csatornán: http://tanc.org.hu/wp/video-foto/ 

Fellépéseinket élénk szakmai érdeklődés kíséri. Bár a nyomtatott sajtó általában háttérbe szorult, a 

közszolgálati média érdeklődési köréből teljesen kikerült a független kultúra, a bulvár 

ingerküszöbén alul maradunk, az online média és a szaksajtó fórumai tartalmasan tudósítanak 

eseményeinkről. 

 

http://tanc.org.hu/wp/video-foto/
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2.3.2. A művészeti kapacitások értékelése 

Az iskola a diákok előadó- és alkotó-művészi munkáját a tanárok, mentorok irányításával segíti. 

Stratégiai döntés, hogy az iskola elsősorban a diákok jövőjét szolgáló pedagógiai intézmény és csak 

ennek szolgálatában művészeti műhely. A fenntartó által párhuzamosan működtetett művészeti 

műhely - a Kortárs Alkotó Műhely – elsősorban az itt vagy másutt végzett „független, hivatásos, 

kortárstánc művészek” munkáját segíti, ugyanakkor inspirálóan hat az iskolások munkájára is. 

A BKTF-en folyó napi rutin szerves része a diákok által végzett kreatív, kutatói és/vagy alkotói 

munka. Ezek a folyamatok szakmai mentorálás mellett zajlanak, s az évenkénti 3 fellépés során 

rendszeresen mutatjuk be az ezeket az etűdöket. 

Az iskolából már kinőtt, de az iskola szellemi környékén, műhelyében, esetenként jelenlegi 

diákokkal dolgozó ex-diákok művei is megjelennek az iskola estjein. 

Pénzügyi forrásoktól függően tudunk állandó és vendégtanárainkkal produkciós munkát végezni 

vagy meghívott koreográfusokkal dolgozni. 

 

2.3.3. A művészeti tevékenység eredményességének és az eredeti műalkotások értékelése 

A kortárstánc szcéna legfontosabb értékmérője a független kritikusok által évente adományozott 

Lábán Rudolf-díj és nomináció. 

- A BKTF (Budapest Tánciskola) saját produkciói kapták a független tánckritikusok által alapított 

Lábán Rudolf-díj történetében a legtöbb nominációt. 

- Az ex BKTF táncosok különböző formációi kapták a legtöbb Lábán Rudolf-díjat  

- Az európai kortárstánc egyik meghatározó fóruma, az Aerowaves évek óta több magyar – 

többségében ex BKTF táncosok által készített - produkciót választott Európa legjobb 20 

produkciója közé 

- Az iskola számos munkatársa és volt diákja részesült állami és szakmai kitüntetésekben: 

 

Angelus Iván 

 Modern Tánc Pedagógus Nívódíj – 1993 

 Paál István-díj – 2000 

 A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje – 2008 

 Független Előadó-művészeti Szövetség életműdíja – 2013 

 Magyar Táncművészek Szövetsége – A Táncoktatásért díj – 2014 

Bakó Tamás 

 Philip Morris díj – 2006 

 Harangozó Gyula-díj – 2007 

Farkas Zoltán Batyu 

 Magyar Művészetért díj – 2001. 

 Harangozó Gyula-díj – 2006. 

 Bartók Béla-díj – 2008 

 Érdemes Művész – 2014 

Fuchs Lívia 

 A Független Előadó-művészeti Szövetség - A kritikus díja – 2013 

Gerber Pál 

 Stúdió '89 - Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület díja – 1989 

 Művészeti Alap díja – 1991 
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 Az Alfa Romeo művek kiállításának 1. díja – 1992 

 A Fővárosi Önkormányzat kulturális bizottságának díja – 1993 

 A Művelődésügyi Minisztérium díja – 1993 

 Munkácsy Mihály-díj – 1997 

Händel Edit 

 Liszt Ferenc-díj – 1970 

Hód Adrienn 

 Lábán Rudolf-díj (az év legjobb kortárstánc előadásáért szakmai zsűri által megítélt díj) 

2012 Basse Danse 

2014 Pirkad 

Kováts Tibor 

 Liszt Ferenc-díj – 1991 

 Kiváló Művész – 1997 

 A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje – 2002 

Mizsei Zoltán 

 Artisjus-díj – 2005 

 

2.4. A harmadik misszió keretében végzett tevékenységek értékelése 

A pályázati célok között is megjelennek azok a tevékenységi formák, melyek a múltban 

megalapozták az iskolai szakmai munkáját, ismertségét és szakmai hitelét. 

 Táncnépszerűsítő műsorok 

 Amatőr és hivatásos workshopok 

 Amatőr és hivatásos kurzusok 

 A gyerektől a senior generációig minden korosztálynak nyújtott táncfoglalkozások 

 Kiadványok, filmek, youtube csatorna, online publikációk 

 Művészeti és pedagógiai módszertani tevékenység 

 Szakmai konferenciák szervezése 

 Részvétel az MTA és külföldi tudományos szervezetek szakirányú munkájában 

Koncepciónk lényegi összetevője, hogy a táncművészet ne zárkózzon, vagy ne börtönöződjön be 

saját elefántcsont tornyába, hanem a társadalmi élet sok területén alakítson ki intenzív 

együttműködéseket a társadalom szolgálatába állítva a zárt műhelyekben létrehozott tudást, és maga 

is megtermékenyülve, az adott kontextus által fókuszálva fejlődhessen tovább értelmes irányokba. 

Felsorolni is hosszú, hány területtel keressük és találjuk meg a kölcsönösen inspiráló 

együttműködést: 

Egészségtudományok 

 testi funkciók optimalizálása és korrekciója 

 diszfunkcionális működési tendenciák korai felismerése 

 mentálhigiénés fejlesztés 

 az előadói jelenlét tapasztalatainak transzponálása a sportba és az üzleti életbe 

 táncterápiás munka inspirálása a táncművészeti alkotás tapasztalataival 

Tanulási stratégiák, tanulási nehézségek megoldása 

 egyén és közösség együttműködésének harmonizálása  

 organikus személyiségfejlesztő módszerekalkotó módszerek általánosítása 
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 csoportos együttműködési technológiák 

 kreativitásfejlesztő módszerek 

Alternatív gondolkodási, döntési stratégiák 

 3 dimenziós, vektoriális szellemi térben történő gondolkodás 

 nem normatív gondolkodás 

 kooperatív stratégiák 

 5 alternatívából kiinduló választásokon alapuló döntések 

Rendszerelméleti, rendszerépítő gyakorlat  

 táncnyelv és beszélt nyelv - elméleti kölcsönhatás 

 geometriai rendszerek és csoportdinamika egymásra hatása 

 Iskolai pedagógiai fejlesztése 

 Művészet pedagógia 

 Testnevelés 

 Személyiségfejlesztés 

 Intézményfejlesztés 

 

Táncfilm, videó workshop és a sikeres produkciók vetítése a MU Színházban. 

Mozgásművészeti közreműködés a Saul fiai c. filmben Hód Adrien koreográfiai vezetésével. 

Volt tanítványaink a londoni tehetségkutató versenyen világhírűvé vált Attraction show 

meghatározó tagjai. 

Az interdiszciplináris gondolkodást meghaladó korszak transzdiszciplináris tendenciára nyitott 

gondolkodása teszi lehetővé a természettudományos (matematika, csillagászat, csomagolástechnika, 

...), a pszichológia, a proxemika és más korszerű tudományos jellegű törekvésekkel kialakított 

kölcsönhatást.  

A hagyományos tánctechnikai gondolkodás meghaladása nyomon követhető a szakdolgozati 

munkákban is, ahol a pszichológia, a kommunikáció vagy a szociálpszichológiai, vagy éppen 

anatómiai megközelítés harmonikusan illeszkedik a gyakorlatorientált képzés rendszerébe. 

Iskolánkban előadást tartott többek között Mérő László matematikus, csillagászok, atomfizikusok, 

és az ikozaéder, matematikai, filozófiai és művészeti aspektusainak összevonásával. Rektorunk 

meghívást kapott a bécsi szimmetria fesztiválra.  

Csak pénz és idő hiányzik, hogy a győri és budapesti „csodák palotája” típusú, a posztmodern – 

szórakoztató és látványos – tudományosság jegyében működő tervezett együttműködések 

megvalósuljanak. Meghívást kaptunk a 2016 nyarán Bécsben megrendezésre kerülő Szimmetria 

Fesztiválra, a Kőszegi Összművészeti Fesztiválra. 

 

2.4.1. A releváns felhasználói szféra szereplőivel kialakított együttműködések értékelése 

A Főiskolát fenntartó Alapítvány tevékenységének lényege a komplex és integrált kortárstánc-

kultúra fejlesztése. 6 éves kortól az idős korig, kezdőktől a pedagógusok továbbképzéséig, 

tánctechnikai képzéstől a társművészetekkel való kapcsolatépítésig egy helyszínen és számos 

szakmai partnerrel szövetkezve nyújtjuk szolgáltatásainkat. A generációk és fokozatok egymás 

mellett élése ösztönző kölcsönhatással bír minden résztvevőre, ugyanakkor jelentősen javítja az 

infrastruktúra kihasználtságát is. 

2.4.1.1. A hazai kulturális életben különleges szerepet betöltő úgynevezett független tánc-szféra 

táncosainak több mint fele a BKTF-en végzett. Ex-diákjaink révén az iskola által közvetített vagy 

kifejlesztett korszerű tudás hónapok alatt átkerül a hazai színpadokra.  
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2.4.1.2. A Budapest Tánciskola már a BKTF – főiskolai jellegű – működésének korszaka előtt is 

nagy gondot fordított a kortárstánc népszerűsítésére és a hivatásos képzés és kutatás révén létrejött 

értékek kulturális életbe és közoktatásba történő átplántálásába. Szakembereink kezdeményező és 

meghatározó szerepet töltöttek be (köz)oktatási és szakképzési programok kialakításában, 

nagyhatású népszerűsítő előadás-sorozatok, tanfolyamok szervezésében 

Utóbbi tevékenységek akaratunk ellenére visszaszorultak: 

- a művészetre és oktatásra fordított magán- és közforrások szűkülésével hatalmas tülekedés alakult 

ki a megmaradt pénz körül, sokan kezdtek foglalkozni ilyen tevékenységgel 

- a legtöbbször befogadó iskolákkal együttműködésben lezajló eseményekre már nem csak pénzük, 

de idejük és energiájuk sincs az iskoláknak 

- a tanulók így is túlterheltek, a kötelezőn túl nincs idejük szinte semmire 

Az Alapítvány időről-időre készít és forgalmaz Táncnépszerűsítő műsorokat elsősorban általános 

iskolás korosztálynak. Előadásihoz kapcsolódóan középiskolás korosztálynak tart beavató színházi 

képzést. 2014-ben a Dobbantó program keretében 4 beavató előadást tartottunk, hármat a Trafóban, 

egyet a projekt sárospataki partnerénél. 

A táncnépszerűsítő tevékenység felelevenítésére több gondot kell fordítanunk. 

2.4.1.3. Dobbantó címmel 50 millió forintos TÁMOP projektet bonyolítottunk le 2014-ben, 

melynek keretében 45 fő halmozottan hátrányos helyzetű fiatal továbbtanulási esélyeit növeltük 

művészeti projektek megvalósításával  partnereinkkel: 

 Igazgyöngy Alapítvány és Művészeti Iskola, Berettyóújfalu - Ritoók Nóra 

 Art Ért Alapítvány és Művészeti Iskola, Sárospatak - Csetneki József 

 Munkaiskola Alapítvány, Edelény - Banka István 

2.4.1.4. Élesztő szerepet töltöttek be a tánc szakközépiskolák bevonásával szervezett 

konferenciáink. Újak szervezésére jelenleg se pénz se energia. A korábban lelkes partnerek a KLIK 

korszaktól a számukra ingyenes rendezvényekre sem tudtak eljönni. 

 2011 TÁNCTANÍTÁS A XXI. SZÁZADBAN 

 2014 TÁNCTANÍTÁS A XXI. SZÁZADBAN 2.0 

 2015 Táncnyelvi kutatások és dokumentálásuk 

2.4.1.5. Az úgynevezett site-specific, tehát a hagyományos művészeti színtereken kívül zajló 

programok fejlesztésében iskolánk úttörő szerepet tölt be. 

2.4.1.6. Együttműködő partnereink: 

 MTA - Tánctudományi munkacsoport, közös konferencia szervezése 

 Megálló - együttműködés a Kémhatás c táncfilm készítése során 

 Katapult - együttműködés a Kémhatás c táncfilm készítése során 

 Benyák András Sportegyesülete (műugrás, gumiasztal edzések) 

 Falmászó műhely 

 A BKTF-et fenntartó Alapítvány képzési tevékenysége révén állami és civil oktatási 

szervezetek. 

 A Dobbantó projekt keretében vidéki alapfokú oktatási intézmények. 

 Trafó Kortárs Művészetek Háza – évente 2 alkalommal (májusban és decemberben) 

mutatkozunk be saját produkcióval. 

 MU Színház - minden év márciusában egy hetes világítástechnikai workshopot és nyilvános 

bemutatókat rendezünk. 

 

http://tanc.org.hu/wp/hu/?s=dobbant%C3%B3
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2.4.2. A felsőoktatási intézményekkel kialakított együttműködések értékelése 

2.4.2.1. A diákok és szakok vezetőinek szintjén hagyományosan sok együttműködés valósult és 

valósul meg filmekben, divatbemutatókon, performanszokban, koncerteken. A kortárstánc 

multidiszciplináris nyitottsága révén ex-diákjaink felkészültek a társművészeti együttműködésekre 

zenészekkel, videó és filmművészekkel, fényfestőkkel, képzőművészekkel. Több esetben 

szerveztünk divatbemutató a MOME divattervezőivel közösen.  

2.4.2.2. 2015 végén a FEÁT bíztatásával együttműködést kezdeményeztünk az SZFE, MOME és 

LFZ vezetőségével. Az SZFE és a MOME rektoraival történt találkozás szívélyesnek és rövidtávon 

eredménytelennek bizonyult. Az LFZE vezetősége nem válaszolt. 

 

2.4.3. Nemzetközi szerepvállalás értékelése 

A főiskola BCDA – Budapest Contemporary Dance Academy – néven a nemzetközi kortárstánc 

művészeti és oktatási élet ismert és elismert integráns része. Bizonyos értelemben megtisztelő, hogy 

a világ vezető intézményei konkurenciának tekintenek minket. A kétoldalú kapcsolatokat sokszor 

egyoldalúnak tekintik. Mi ezt tudomásul vettük és elvi alapon nyitottak maradunk. 

Hasonlóképp megtisztelő, hogy a mediterrán, a posztszocialista, az afrikai, ázsiai, latin-amerikai és 

ausztrál térségek iskolái minden együttműködésre nyitottak és kifejezetten igénylik, keresik a 

diákok küldésének és tanárok fogadásának lehetőségét.  

Az iskola tanárai és volt diákjai rendszeresen lépnek fel a legnevesebb nemzetközi fórumokon. 

Az Európai független szcéna legnevesebb ajánló fóruma az Aerowaves 20-as listáján évek óta több 

produkcióval vannak jelen iskolánk volt diákjai. 

Az Erasmus programunk keretében a hallgatói mobilitások növekvő létszámmal, a be- és kimenő 

munkatársi mobilitások stabilan magas létszámmal valósulnak meg. A kis létszám előnye, hogy 

pénzügyi okokból nem kell pályázatot visszautasítanunk, a szakmailag indokolt programokat mind 

támogatni tudjuk a rendelkezésre álló forrásokból, melyeknek szolid ütemű növekedése biztosított. 

Sikerrel pályáztunk EU-n kívüli Erasmus programra is a jeruzsálemi JAMD egyetemmel, az orosz, 

kemerovói partnerünkkel beadott pályázatunk még elbírálásra vár. 

 

Erasmus mobilitások statisztikája 

tanév 
HALLGATÓI MUNKATÁRSI 

fő hónapok átlag fő napok átlag 

2011/2012 0 0   6 62 10,33 

2012/2013 1 4 4 11 50 4,55 

2013/2014 2 11 5,5 8 72 9 

2014/2015 4 25 6,25 13 92 7,08 

2015/2016* 6 18 3 9 80 8,89 

* megvalósult és tervezett együtt    

 

Az idén induló Campus Mundi program tovább bővíti a nemzetközi programok lehetőségeit. 

Jelenleg 4 EU-n belüli és 1 EU-n kívüli felsőoktatási intézménnyel van aktív együttműködési 

megállapodásunk, valamint 8 EU-s és még 1 EU-n kívüli intézménnyel van folyamatban a 

megállapodás megkötése. 
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2.5. A működési, gazdálkodási tevékenység értékelése (a rendelkezésre álló intézményi 

átvilágítási jelentések megállapításai alapján) 

2.5.1. Az intézményi nem oktató-kutató-tanár humán erőforrás értékelése 

Az iskola bizonytalan helyzete, anyagi nehézségei dacára elkötelezett és hatékony menedzsment 

vezeti az iskolát. Partnereink visszajelzései arra mutatnak, hogy alapvetően elégedettek 

munkánkkal. Ez is fejleszthető, fejlesztésére is időt és pénzt igényel. 

Az intézmény szakmai munkájának záloga a kis létszámú képzés. A folyton növekvő 

adminisztrációs terhek viszont olyan apparátust igényelnek, mely pénzügyileg nincs egyensúlyban a 

jelenlegi lehetőségeinkkel. A célzott hallgatói létszámbővüléstől az adminisztráció minőségi 

változását is várjuk.  

Jelenleg a BKTF és a fenntartó alapítvány valamennyi programjának adminisztrációját egy 6 fős, 

teljes állásban lévő stáb végzi: 

Alapító, Rektor, Művészeti Vezető: Pedagógiai, művészeti, stratégiai kérdések 

Alapítvány Igazgató: Koordináció, Terembérlés, Pályázatok, Nemzetközi kapcsolatok 

Adminisztratív Vezető: Adminisztráció, Tanulmányi ügyek 

Pénzügyi vezető: Pénzügyek 

2 fő recepciós/házigazda 

Egyéb – részmunkaidőben vagy megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott – állandó partnereink: 

Könyvelés, Gazdasági tanácsadás, Rendszergazda, Karbantartás, Takarítás, Irodai adminisztráció 

területén. 

Hiányzó, pénzügyi források függvényében betöltésre váró feladatok: Kommunikáció, PR, pályázati 

menedzsment, projektmenedzsment, nemzetközi kapcsolatok. 

A jelenlegi feladatainkon túli programok vállalása csak új munkatársak felvételével valósítható 

meg, mivel a jelenlegi stáb kihasználtsága maximális. 

 

2.5.2. Az intézményi költségvetési támogatások alakulásának elemzése 

Év Rendszeres támogatás Eseti támogatással együtt 

2005  7 090 000     7 090 000     

2006 35 500 000     35 500 000     

2007 40 511 000     40 511 000     

2008 49 702 000     49 702 000     

2009 34 599 000     34 599 000     

2010 37 440 000     37 440 000     

2011 58 585 000     58 585 000  

2012 12 715 000     12 715 000     

2013 10 459 000     30 459 000     

2014 10 630 000     23 630 000     

2015 5 400 000     32 500 000     

15 fő normatív támogatásával kezdtük 2005-ben ez mára 0-ra csökkent. A kiszámítható, minőségi 

alapú, fenntartó semleges, szektorsemleges állami támogatás hiánypótló képzések esetében 

racionális, indokolt és nélkülözhetetlen, ezeket nem ok nélkül nem végzi más.  

Az EMMI FEÁT által nyújtott alkalmi céltámogatások az utóbbi 3 évben jelentősen hozzájárultak 

az intézmény fennmaradásához. 
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2.5.3. Az intézményi saját bevétel szerzési képesség bemutatása 

Korábban is, a mostani nehéz helyzetben is mindent megteszünk kiegészítő források bevonására, 

melyek nem pótolják és nem is pótolhatják a kieső felsőoktatási forrásokat.  

Jelentősen emeltük a térítési díjakat: 500 € regisztrációs díj, 1500 €/szemeszter térítési díj. A 

létszám emelésének szükségszerű gátja, hogy kizárólag minőségi képzésre vállalkozunk. 

 

Év Állami támogatás összege Tandíj Bevétel 

2005 7 090 000       7 090 000     

2006 35 500 000       35 500 000     

2007 40 511 000       40 511 000     

2008 49 702 000       49 702 000     

2009 34 599 000       34 599 000     

2010 37 440 000       37 440 000     

2011 58 585 000     2 355 000     60 940 000     

2012 12 715 000     5 247 000     17 962 000     

2013 30 459 000     9 054 000     39 513 000     

2014 23 630 000     8 687 000     32 317 000     

2015 32 500 000     15 125 000     47 625 000     

A fenti számokból is látható, hogy a nemzetközi nyitás nem csak szakmailag, de anyagilag is jó 

stratégiát jelent. 

A fenntartó a főiskola mellett a szakközépiskola, az alapfokú iskola, az EMMI által is támogatott 

Kortárs Alkotó Műhely bevételeiből, tehát több forrásból tartja fenn a főiskolát is magas szinten 

kiszolgáló infrastruktúrát. Az állami feladatok átvállalásáért kapott központi jövedelmek mellett 

kisebb mértékben az infrastruktúra iskolarendszeren kívüli táncképzések céljára történő 

bérbeadásából származó jövedelmek is hozzájárulnak a költségek fedezéséhez. 

 

Fenntartói bevétel az 

infrastruktúra hasznosításából 

év összeg 

2010 1 658 050 

2011 2 426 050 

2012 1 177 500 

2013 3 047 418 

2014 1 377 500 

2015 4 338 964 

A mecenatúra, szponzorációs kultúra fejlesztése célunk, de ez Magyarországon még ritka lehetőség. 

Önkéntes munka, kisebb tárgyi segítségek, sokszor a pénzben kifejezhető értéknél nagyobb 

támogatást jelentenek. 

 

2.5.4. A pályázati abszorpciós képesség és a forrásbevonó képesség elemzése 

 

Hazai pályázataink döntő többsége a 3. missziós tevékenységeinkhez kapcsolódik és a fenntartó 

Alapítvány kezelésében van. Tartalmi szempontból ezek szorosan kapcsolódnak a főiskola 

munkájához, a bekapcsolódó diákok tanulmányi gyakorlatuk, diákmunka vagy önkéntes munka 

keretében végzik feladataikat. A művészeti és kulturális területeken működő alapítványi szféra 

nagyon költséghatékony és közhasznú tevékenységének támogatottsága és létbiztonsága sokat 
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romlott az utóbbi években. A Főiskola beágyazottságát javító tevékenységek finanszírozásában is a 

korábbinál nagyobb részt kell vállalnia a BKTF-nek. 

 

NEMZETKÖZI PROGRAMOK

pályázat éve pályáztató pályázat cél támogatás pályázó

2010 TKA Erasmus nemzetközi EU-s mobilitás 9 629 €            BKTF

2010 Trafó KMH DÉPARTS vendégtanár program 6 000 €            alapítvány

2011 TKA Erasmus nemzetközi EU-s mobilitás 8 911 €            BKTF

2011 Trafó KMH DÉPARTS vendégtanár program 6 100 €            alapítvány

2012 TKA Erasmus nemzetközi EU-s mobilitás 13 750 €          BKTF

2012 Trafó KMH DÉPARTS vendégtanár program 4 000 €            alapítvány

2013 TKA Erasmus nemzetközi EU-s mobilitás 16 502 €          BKTF

2013 Trafó KMH DÉPARTS vendégtanár program 8 350 €            alapítvány

2014 TKA Erasmus nemzetközi EU-s mobilitás 29 817 €          BKTF

2015 TKA Erasmus nemzetközi EU-s mobilitás * 33 810 €          BKTF

2015 TKA Erasmus kreditmobilitás 22 050 €          BKTF

* a végleges összeg a felhasználási kapacitástól függően változhat  
HAZAI PROGRAMOK

pályázat éve pályáztató pályázat cél támogatás pályázó

2010 NKA új előadás bemutatása A Budapest Tánciskola produkciói 1 500 000 Ft   alapítvány

2010 OKM független előadóműv. Kortárs Alkotó Műhely 7 260 000 Ft   alapítvány

2010 NCA működési támogatás Alapítvány működése 1 500 000 Ft   alapítvány

2011 NKA új előadás bemutatása A Budapest Tánciskola produkciói 800 000 Ft      alapítvány

2011 NKA konferencia Konferencia 1 000 000 Ft   alapítvány

2011 NKA forgalmazás A Budapest Tánciskola produkciói 700 000 Ft      alapítvány

2011 NCA működési támogatás Alapítvány működése 500 000 Ft      alapítvány

2011 NEFMI független előadóműv. Kortárs Alkotó Műhely 6 000 000 Ft   alapítvány

2012 NKA forgalmazás Goli Generációk Fesztivál 500 000 Ft      alapítvány

2012 NEA NTP-FTNYT-12 nyári tehetséggondozó tábor 1 000 000 Ft   BKTF

2012 Óbuda Önkormányzat civil szervezetek tám. Alapítvány működése 100 000 Ft      alapítvány

2012

Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Munkaügyi központ

munkahelymegőrzési 

támogatás munkahelymegőrzési támogatás 3 918 228 Ft   alapítvány

2012 EMMI független előadóműv. Kortárs Alkotó Műhely 6 700 000 Ft   alapítvány

2013 NKA új előadás bemutatása Tükörszoft 800 000 Ft      alapítvány

2013 NKA forgalmazás A Budapest Tánciskola produkciói 250 000 Ft      alapítvány

2013 NKA külföldi tanulmányút New York 300 000 Ft      alapítvány

2013 NKA új előadás bemutatása A Budapest Tánciskola produkciói 300 000 Ft      alapítvány

2013 NKA elméleti program Konferencia 500 000 Ft      alapítvány

2013 EMMI OFI NTP-FTNYT-MPA-12 nyári tehetséggondozó tábor 700 000 Ft      BKTF

2013 EMMI kiemelt célok táncnépszerűsítő, beavató program 300 000 Ft      alapítvány

2013 Óbuda Önkormányzat civil szervezetek tám. nyári tehetséggondozó tábor 50 000 Ft        alapítvány

2013 ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP 3.3.10.B-12

DOBBANTÓ - a hátrányos helyzetű 

tanulók középfokó iskolai 

sikerességének elősegítése, 

lemorzsolódásának megakadályozása 50 000 000 Ft alapítvány

2013 EMMI független előadóműv. Kortárs Alkotó Műhely 7 000 000 Ft   alapítvány

2014 NKA elméleti program Konferencia 300 000 Ft      alapítvány

2014 NKA új előadás bemutatása A Budapest Tánciskola produkciói 400 000 Ft      alapítvány

2014 NKA vendégtanárok fogadása BKTF külföldi vendégtanárok 250 000 Ft      alapítvány

2014 EMMI független előadóműv. Kortárs Alkotó Műhely 6 000 000 Ft   alapítvány

2015 NKA új előadás bemutatása A Budapest Tánciskola produkciói 500 000 Ft      alapítvány

2015 NKA külföldi utak BKTF pre-audition-ök 500 000 Ft      alapítvány

2015 EMMI független előadóműv. Kortárs Alkotó Műhely 6 900 000 Ft   alapítvány  
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ÉVES KIMUTATÁS  ÉVES KIMUTATÁS 

HAZAI PÁLYÁZATOK  NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK 

2010                   10 260 000 Ft   2010                  15 629,00 €  

2011                     9 000 000 Ft   2011                  15 011,00 €  

2012                   12 118 228 Ft   2012                  17 750,00 €  

2013                   60 200 000 Ft   2013                  24 852,00 €  

2014                     6 950 000 Ft   2014                  29 817,00 €  

2015                     7 900 000 Ft   2015                  55 860,00 €  

 

TAO támogatás - Új Előadóművészeti Alapítvány 

év 
Előző évi nettó 

jegybevétel 

befogadható 

támogatás 

befogadott 

támogatás 
kihasználtság 

2013 544 566 435 653 435 000 99,85% 

2014 559 290 447 432 245 000 54,76% 

2015 627 008 501 606 500 000 99,68% 

2016 713 818 571 054     

 

2.5.5. Az infrastruktúra-menedzsment értékelése (épített infrastruktúra és eszközállomány 

bemutatása) 

A tárgyi feltételeket a fenntartó Alapítvány az 1983-ban alapított Kreatív Mozgás Stúdió 

felszereléseinek beépítésével 1999 óta fejlesztett Goli Tánchelyen, jelenleg 1355 nm-en, hosszú 

távú szerződéssel bérleményben biztosítja. 

A tánctermek általános leírása:  

Összes termünk alkalmas tánctechnikai, kreatív és egyéni foglalkozások lebonyolítására. Nagyobb 

tánctermeink (1., 2.) – az átlagos színpad méretekhez alkalmazkodva – alkalmasak főpróbák és házi 

bemutatók befogadására. A további termek (3-5) választéka lehetőséget biztosít az előadás 

előkészítő próbamunka különböző fázisaihoz, a mozgásanyaghoz a résztvevők létszámához 

legmegfelelőbb terem kiválasztásához. 

A tánctermek alapfelszereltsége az alábbiakat tartalmazza:  

Három rétegű speciális rugalmas táncpadló. Grabolett balettpadló borítás. Tükrök, melyek igény 

szerint függönnyel eltakarhatók. Megfelelő légteret biztosító belmagasság. Rugalmasan 

szabályozható fűtési és szellőztetési lehetőség. 2016 nyarától az 1. és 2. termünk klimatizált. 

Hangszigetelt falak és ajtók. Állandó beépítésű nagy teljesítményű sztereó hangsugárzók. Erősítő. 

CD lejátszó, az iskola teljes hangarchívumához folyamatos hozzáférést és szélessávú internetelérést 

biztosító komputer. Csatlakozási lehetőség további hangforrásokhoz. Hordozható videó felvevő, 

lejátszó és kis méretű monitor igény szerint installálható. 

A tánctermeken túl 4 elméleti oktatásra alkalmas tanteremmel rendelkezünk. Valamennyi 

projektorral, számítógéppel ellátott, könnyen mozgatható asztalokkal berendezett terem. 

További 3 zenei gyakorlóterem, valamint 4 vendégszoba is az infrastruktúra része. 

Könyvtár, jelmeztár, irodák, raktárak, közösségi tér, öltözők, zuhanyzók, mosdók a szükséges és 

előírt mértékben rendelkezésre állnak. 

2015 nyarán a közösségi és kiszolgáló terek felújítása megtörtént. 
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2.5.6. A vagyongazdálkodási tevékenység értékelése 

A fenntartó Alapítvány az általa kezelt, hosszú távon bérelt 1355 nm területű, beépítetlen 

ingatlannal és a saját tulajdonában lévő eszközökkel gazdálkodik. A gazdaságos üzemeltetés 

megoldott. A többfunkciós szakmai program biztosítéka az infrastruktúra optimális 

kihasználtságának. A délelőtti és kora délutáni időszakban hivatásos képzés (szakképzés és 

főiskolai szinten) mellett kisebb arányban jelen vannak az amatőr órák és a külsős bérlők is. A késő 

délutáni, esti időszakban az alapfokú művészeti képzés keretében megvalósuló amatőr képzést 

végzünk, melynek részét képezik a főiskolára felkészítő különböző intenzív kurzusok is. Ebben a 

sávban nagyobb arányban vannak jelen a külső bérlők által tartott kurzusok is. A szabad 

szaktantermeket a hivatásos alkotók, együttesek számára adjuk ingyenes használatba pályázati 

forrásból. A BKTF dákjai szintén használhatják a szabad termeket kreatív munkára. 

Fejleszthető területek: hétvégi és nyári kihasználtság növelése. Elsősorban a munkatársak 

túlterheltsége szab határt a proaktívabb rendezvényszervezésnek. 2016 nyarára 2 nagy 

tánctermünket klimatizáljuk, mely reményeink szerint megnöveli a nyári hónapokban a terem iránti 

keresletet. 

 

3. Az intézmény stratégiája (jövőkép és akciók 2016-2020 között a „Fokozatváltás a 

felsőoktatásban” c. felsőoktatási stratégia alapján) 

 

FŐ CÉLOK a 2016-20-as időszakra: 

A képzési struktúra fejlesztésének lezárása (művész BA, tanári MA, táncművész MA, magyar és 

angol nyelvű képzés)  

A BKTF intézményi státuszának konszolidálása 2019 szeptemberére. 

Harmadik missziós projektek megvalósítása a társadalmi hasznosság, beágyazottság, a 

foglalkoztatottság, az ismertség és elismertség fokozása érdekében. 

Végzős növendékeink támogatása. 

 

3.1 Az intézmény jövőképe (hazai és nemzetközi dimenzióban) 

Minden tervünk önmagában csak álom! Megvalósulásuk záloga az álmok konkrét projektekre 

történő időarányos lebontása, a finanszírozás és a képzett és motivált munkatársak önálló 

tevékenységének – a láncreakcióhoz hasonló – generálása, a folyamatok mentorálása, fókuszálása, 

kommunikációja, társadalmi integrációja. 

Hazai vonatkozásban abban bízunk, hogy az állami és nem állami, budapesti és vidéki művészeti 

társintézmények is modernizálják képzéseiket. Partnerek lehetünk, vendégtanárokat fogadhatunk és 

küldhetünk, diákjaink jól előkészített projektekben vehetnek részt együtt. Tematikus konferenciákat 

szervezhetünk együtt a curriculum fejlesztésről, a művészeti alkotás társadalmi helyéről, a mai 

művészeti élet jellegzetességeiről, a korszerű pedagógiai módszerek eredményességéről. 

Átvilágíthatjuk, mentorálhajuk egymást. Tanulhatunk egymás eredményeiből, hibáiból, segíthetünk 

definiálni egymást a másikhoz képest. 

Ugyanakkor teljesen valószínűtlen, hogy a következő 5 évben bármely más felsőoktatási intézmény 

(SZFE, MTF, METU, ...) a modern tánc fogalomkörén túlmutató kortárstánc képzést indítana. Így 

hazai viszonylatban azzal kell számolnunk, hogy a mi intézményünk és a magyar felsőoktatás többi 

tényezőjének felelőssége, hogy a nemzetközileg jegyzett magyar kortárstánc képzés tovább éljen. 

Ennek ellenére „bemeneti oldalon” a jelenleg még kizárólagosan önköltséges forma, „kimeneti 

oldalon” a folyamatosan szűkülő lehetőségekkel működő hazai független táncélet csökkenő 

vonzereje visszatartó erőt jelent. Az 5-10- szeres hazai túljelentkezésre továbbra is számítunk. Ezt 
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nem a lehetséges maximális kapacitásokhoz mérjük, hanem az adott évben jelentkezők és a felvett 

táncosok arányában. 

Nemzetközi vonatkozásban más a helyzet. Néhány iskolában nagy a túljelentkezés, a régebben és 

jobban „marketingelt” iskoláknál néha 50 vagy akár 100-szoros is. Nálunk a 10-20 szoros arány 

elfogadható kiindulópont. E tekintetben az egyes középfokú iskolák, nemzeti tánckultúrák 

hagyományainak alakulása lesz döntő. Évek óta erősödik az érdeklődés és a bizalom iskolánk iránt, 

de az áttörés, a kritikus tömeg elérése még előttünk áll.  

Sok támadás ér bennünket az iskola kis hallgatói létszáma miatt. Látni kell, hogy ez a „világpiacon” 

előnyt is jelenthet nekünk, a legönállóbb művészi teljesítményre felkészítő intézmények ilyenek. 

 

 

3.2 Stratégiai irányok és akciótervek meghatározása (indikátorokkal) a kívánt jövőkép elérése 

érdekében 

3.2.1 a képzési tevékenységben 

A képzési struktúra tekintetében közel állunk a koncepciónkank és a várható igényeknek 

megfelelőhöz, ezek adminisztratív konszolidációja az előttünk álló fő fejlesztési feladat. 

Kortárstánc művész BA - 3 vagy 4 év. Fokozatosan egyre nagyobb mértékben angol általános 

kommunikációs + anyanyelvi kommunikációs formában. 10-19 fő kezdő, 8-15 fő diplomás 

létszámmal. 

Kortárstánc tanár MA 2 év – elsősorban magyar nyelven, egyedi esetekben angolul. 3-5 fő, 

kiscsoportos, kerekasztal jellegű foglalkozások formájában, minden esetben az egyedi igényekhez 

alakítva. 

																																																	Év

_________________________

Beszámoló	sor

Értékesítés	nettó	árbevétele

Egyéb	bevételek

		Támogatás	EMMI

		Tandíj	+	regisztrációs	díj

		Normatíva	

		Erasmus	pályázat

Anyagjellegű	ráfordítások

Személyi	jellegű	ráfordítások

Értékcsökkenés

Egyéb	ráfordítások

Püi	eredmény

Eredmény

2016 2017 2018 2019 2020

0 0 0 0 0

61	242 59	166 59	024 61	067 63	454

30	000 21	000 14	000 9	000 7	000

16	740 23	870 33	186 42	067 46	454

4	502 4	296 1	839 0 0

10	000 10	000 10	000 10	000 10	000

-33	486 -30	961 -31	262 -32	575 -33	183

-26	137 -26	312 -26	700 -27	590 -28	844

-1	194 -1	075 -967 -871 -784

0 0 0 0 0

19 21 23 25 27

443 839 117 56 669  
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PROJEKT 1. - Kortárstánc művész MA 

Kortárstánc művész MA | FutuREsearch – 2016/17-től pilot formában indítjuk. 1-2 év. Fokozatosan 

egyre nagyobb mértékben angol általános kommunikációs + anyanyelvi formában. A képzést 

várhatólag 2 évente, az előző csoport kifutása után indítjuk. Max. 8-15 fő kezdő, 6-10 fő diplomás 

létszámmal.  

																																																	Év

_________________________

Beszámoló	sor

Értékesítés	nettó	árbevétele

Egyéb	bevételek

		Támogatás	EMMI

		Tandíj	+	regisztrációs	díj

		Normatíva	

		Erasmus	pályázat

Anyagjellegű	ráfordítások

Személyi	jellegű	ráfordítások

Értékcsökkenés

Egyéb	ráfordítások

Püi	eredmény

Eredmény

2016 2017 2018 2019 2020

0 0 0 0 0

7	040 10	546 11	910 10	763 12	127

0 0 0 0 0

5	456 7	378 8	742 7	595 8	959

0 0 0 0 0

1	584 3	168 3	168 3	168 3	168

-500 -1	050 -1	103 -1	158 -1	216

-4	800 -9	600 -9	600 -9	600 -9	600

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1	740 -104 1	208 5 1	311  

 

 

PROJEKT 2. – Művészeti képzés 

Művészeti képzések megvalósítása kortárstánc művész MA képzés kereteiben. Egy előkészítő év 

után legkésőbb 2018-tól a konvergencia régiókban működő gyakorlati helyekkel - elsősorban 

Szeged, Eger, Miskolc, Székesfehérvár, Kecskemét színházaival - történő sikeres kapcsolatfelvétel 

után. Max. 4-8 fő kezdő, 3-6 fő diplomás létszámmal. 

																																																	Év

_________________________

Beszámoló	sor

Értékesítés	nettó	árbevétele

Egyéb	bevételek

		Támogatás	EMMI

		Tandíj	+	regisztrációs	díj

		Normatíva	

		Erasmus	pályázat

Anyagjellegű	ráfordítások

Személyi	jellegű	ráfordítások

Értékcsökkenés

Egyéb	ráfordítások

Püi	eredmény

Eredmény

2016 2017 2018 2019 2020

0 0 0 0 0

0 305 1	505 1	505 1	505

0 305 1	505 1	505 1	505

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 -305 -305 -305 -305

0 0 -1	200 -1	200 -1	200

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0  
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PROJEKT 3. – Mentori program 

Cél a felsőoktatásban bennmaradást elősegítő felzárkóztató, kiegészítő programok, az előkészítő és 

gyakorlati képzést összekapcsoló tanfolyamok indítása. Az ilyen nehézségek tekintetében a 

leghatékonyabb módszernek a bármely szempontból hátrányos helyzetűeknek nyújtott személyes 

mentori segítség bizonyult. Mindenki hátrányos helyzetű valamilyen szempontból. Mindenkinek 

másfajta segítségre van szüksége: 

 orvosi 

 mentálhigiénés 

 beilleszkedési 

 tanulási nehézségekkel kapcsolatos 

 szocializációs 

 személyiségfejlesztő 

 családi helyzettel kapcsolatos  

Egy fő félállású, pszichológus / mentor alkalmazása. 

 

																																																	Év

_________________________

Beszámoló	sor

Értékesítés	nettó	árbevétele

Egyéb	bevételek

		Támogatás	EMMI

		Tandíj	+	regisztrációs	díj

		Normatíva	

		Erasmus	pályázat

Anyagjellegű	ráfordítások

Személyi	jellegű	ráfordítások

Értékcsökkenés

Egyéb	ráfordítások

Püi	eredmény

Eredmény

2016 2017 2018 2019 2020

0 0 0 0 0

0 3	600 3	600 3	600 3	600

0 3	600 3	600 3	600 3	600

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 -3	600 -3	600 -3	600 -3	600

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0  

 

PROJEKT 4. – Nemzetköziesítés 

A nemzetköziesítés az intézményfejlesztési stratégiánk döntő eleme, de egyelőre nem látjuk a KMR 

területen felhasználható forrásokat. Szükség lenne egy kb. harmad állásban foglalkoztatott 

munkatársra, valamint a külföldi előfelvételik költségeinek fedezésére. 
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																																																	Év

_________________________

Beszámoló	sor

Értékesítés	nettó	árbevétele

Egyéb	bevételek

		Támogatás	EMMI

		Tandíj	+	regisztrációs	díj

		Normatíva	

		Erasmus	pályázat

Anyagjellegű	ráfordítások

Személyi	jellegű	ráfordítások

Értékcsökkenés

Egyéb	ráfordítások

Püi	eredmény

Eredmény

2016 2017 2018 2019 2020

0 0 0 0 0

0 5	000 5	000 5	000 5	000

0 5	000 5	000 5	000 5	000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 -3	000 -3	000 -3	000 -3	000

0 -2	000 -2	000 -2	000 -2	000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0  

 

3.2.2 a K+F+I tevékenységben 

nem releváns 

3.2.3 a harmadik misszó keretében végzett tevékenységben 

 

PROJEKT 5. – Táncnépszerűsítés 

Cél: a felsőoktatásba bejutást támogató intézményi hallgatói szolgáltatások fejlesztése, a 

pályaorientáció, a táncnépszerűsítés, a tapasztalatszerző programok szervezése, felvételi előkészítő 

és intenzív kurzusok gyakorlatának folytatása, 0. évfolyam indítása, nyílt napok szervezése. 

Évente 8 táncnépszerűsítő foglalkozás vidéki alapfokú táncművészeti intézményekben. 

Évente 3 pályaorientációs foglalkozás vidéki táncművészeti szakközépiskolákban. 

 

																																																	Év

_________________________

Beszámoló	sor

Értékesítés	nettó	árbevétele

Egyéb	bevételek

		Támogatás	EMMI

		Tandíj	+	regisztrációs	díj

		Normatíva	

		Erasmus	pályázat

Anyagjellegű	ráfordítások

Személyi	jellegű	ráfordítások

Értékcsökkenés

Egyéb	ráfordítások

Püi	eredmény

Eredmény

2016 2017 2018 2019 2020

0 0 0 0 0

483 2	896 2	896 2	896 2	896

483 2	896 2	896 2	896 2	896

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-483 -2	896 -2	896 -2	896 -2	896

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0  
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3.3. Éves működési tervek a stratégiai irányok és akciótervek alapján 

 

2016/2017 

1. BKTF jogi státuszának konszolidálása, stabilizálása. A konfliktushelyzetek egyeztetések és 

jogilag tudatos, professzionális moderáció útján történő megoldása. 

2. Szakstruktúra stabilizálása 

3. Pályázati támogatású tevékenységek előkészítése  

4. Művész MA – Pilot monitorozása 

5. Kapcsolatfelvétel a duális képzésekre nyitott konvergencia régiós szervezetekkel – színházakkal, 

együttesekkel, szakmai iskolákkal 

 

2017/2018 

1. BKTF jogi státuszának konszolidálása, stabilizálásának lezárása. 

2. Szakstruktúra stabilizálásának befejezése. 

3. Elnyert pályázatok megvalósításának megkezdése 

4. Művész MA – Pilot monitorozása, módosítások elvégzése 

5. Duális képzések, több hetes szakmai gyakorlatok beindítása, a tapasztalatok elemzése, 

finomhangolás 

 

2018/2019 

1. Elnyert pályázatok megvalósítása 

2. Harmadik missziós tevékenység bővítése 

3 Az intézményi működés áttekintése, elemzése, korrekciók elvégzése 

4. A Művészeti, és pedagógiai koncepció felülvizsgálata saját eredményeink és a külső változók 

függvényében 

5. Duális képzések, szakmai gyakorlatok rendszerének kiterjesztése 

 

2019/2020 

1. Elnyert pályázatok megvalósítása, új projektek előkészítése 

2. Harmadik missziós tevékenység elemzése, frissítése, aktualizálása 

3 Az intézményi működés áttekintése, elemzése, korrekciók elvégzése 

4. A művészeti, és pedagógiai koncepció felülvizsgálata saját eredményeink és a külső változók 

függvényében 
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3.4 A stratégiai irányok és akciótervek várható pénzügyi-gazdasági hatásai (becsült költségek 

és azok forrásai) 

Az előző (3.1-3.3.) pontokban megfogalmazott tevékenységek és projektek izolált pénzügyi-

gazdasági hatásait az egyes pontoknál csatolt táblázatokban egyedileg is bemutattuk. A 

következőkben az egyes részek összességeként mutatjuk be a főiskola évenkénti becsült költségeit 

és azok forrásait. 

 
2016

																																																	Téma

_________________________

Beszámoló	sor

Értékesítés	nettó	árbevétele

Egyéb	bevételek

		Támogatás	EMMI

		Tandíj	+	regisztrációs	díj

		Normatíva	

		Erasmus	pályázat

Anyagjellegű	ráfordítások

Személyi	jellegű	ráfordítások

Értékcsökkenés

Egyéb	ráfordítások

Püi	eredmény

Eredmény

Főiskola	BA	

Táncművész	+	

MA	Tánctanár

Projekt	1	-	

Kortárstánc	

művész	MA

Projekt	2	-	

Duális	

képzés

Projekt	3	-	

Mentori	

program

Projekt	4	-	

Nemzetközi

esítés

Projekt	5	-	

Táncnépsze

rűsítés

TOTAL

0 0 0 0 0 0 0

61	242 7	040 0 0 0 483 68	764

30	000 0 0 0 0 483 30	483

16	740 5	456 0 0 0 0 22	196

4	502 0 0 0 0 0 4	502

10	000 1	584 0 0 0 0 11	584

-33	486 -500 0 0 0 -483 -34	469

-26	137 -4	800 0 0 0 0 -30	937

-1	194 0 0 0 0 0 -1	194

0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 19

443 1	740 0 0 0 0 2	183  

 
2017

																																																	Téma

_________________________

Beszámoló	sor

Értékesítés	nettó	árbevétele

Egyéb	bevételek

		Támogatás	EMMI

		Tandíj	+	regisztrációs	díj

		Normatíva	

		Erasmus	pályázat

Anyagjellegű	ráfordítások

Személyi	jellegű	ráfordítások

Értékcsökkenés

Egyéb	ráfordítások

Püi	eredmény

Eredmény

Főiskola	BA	

Táncművész	+	

MA	Tánctanár

Projekt	1	-	

Kortárstánc	

művész	MA

Projekt	2	-	

Duális	

képzés

Projekt	3	-	

Mentori	

program

Projekt	4	-	

Nemzetközi

esítés

Projekt	5	-	

Táncnépsze

rűsítés

TOTAL

0 0 0 0 0 0 0

59	166 10	546 305 3	600 5	000 2	896 81	512

21	000 0 305 3	600 5	000 2	896 32	800

23	870 7	378 0 0 0 0 31	248

4	296 0 0 0 0 0 4	296

10	000 3	168 0 0 0 0 13	168

-30	961 -1	050 -305 0 -3	000 -2	896 -38	211

-26	312 -9	600 0 -3	600 -2	000 0 -41	512

-1	075 0 0 0 0 0 -1	075

0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 21

839 -104 0 0 0 0 735  
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2018

																																																	Téma

_________________________

Beszámoló	sor

Értékesítés	nettó	árbevétele

Egyéb	bevételek

		Támogatás	EMMI

		Tandíj	+	regisztrációs	díj

		Normatíva	

		Erasmus	pályázat

Anyagjellegű	ráfordítások

Személyi	jellegű	ráfordítások

Értékcsökkenés

Egyéb	ráfordítások

Püi	eredmény

Eredmény

Főiskola	BA	

Táncművész	+	

MA	Tánctanár

Projekt	1	-	

Kortárstánc	

művész	MA

Projekt	2	-	

Duális	

képzés

Projekt	3	-	

Mentori	

program

Projekt	4	-	

Nemzetközi

esítés

Projekt	5	-	

Táncnépsze

rűsítés

TOTAL

0 0 0 0 0 0 0

59	024 11	910 1	505 3	600 5	000 2	896 83	935

14	000 0 1	505 3	600 5	000 2	896 27	000

33	186 8	742 0 0 0 0 41	928

1	839 0 0 0 0 0 1	839

10	000 3	168 0 0 0 0 13	168

-31	262 -1	103 -305 0 -3	000 -2	896 -38	565

-26	700 -9	600 -1	200 -3	600 -2	000 0 -43	100

-967 0 0 0 0 0 -967

0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 23

117 1	208 0 0 0 0 1	325  

 
2019

																																																	Téma

_________________________

Beszámoló	sor

Értékesítés	nettó	árbevétele

Egyéb	bevételek

		Támogatás	EMMI

		Tandíj	+	regisztrációs	díj

		Normatíva	

		Erasmus	pályázat

Anyagjellegű	ráfordítások

Személyi	jellegű	ráfordítások

Értékcsökkenés

Egyéb	ráfordítások

Püi	eredmény

Eredmény

Főiskola	BA	

Táncművész	+	

MA	Tánctanár

Projekt	1	-	

Kortárstánc	

művész	MA

Projekt	2	-	

Duális	

képzés

Projekt	3	-	

Mentori	

program

Projekt	4	-	

Nemzetközi

esítés

Projekt	5	-	

Táncnépsze

rűsítés

TOTAL

0 0 0 0 0 0 0

61	067 10	763 1	505 3	600 5	000 2	896 84	830

9	000 0 1	505 3	600 5	000 2	896 22	000

42	067 7	595 0 0 0 0 49	662

0 0 0 0 0 0 0

10	000 3	168 0 0 0 0 13	168

-32	575 -1	158 -305 0 -3	000 -2	896 -39	933

-27	590 -9	600 -1	200 -3	600 -2	000 0 -43	990

-871 0 0 0 0 0 -871

0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 25

56 5 0 0 0 0 61  

 
2020

																																																	Téma

_________________________

Beszámoló	sor

Értékesítés	nettó	árbevétele

Egyéb	bevételek

		Támogatás	EMMI

		Tandíj	+	regisztrációs	díj

		Normatíva	

		Erasmus	pályázat

Anyagjellegű	ráfordítások

Személyi	jellegű	ráfordítások

Értékcsökkenés

Egyéb	ráfordítások

Püi	eredmény

Eredmény

Főiskola	BA	

Táncművész	+	

MA	Tánctanár

Projekt	1	-	

Kortárstánc	

művész	MA

Projekt	2	-	

Duális	

képzés

Projekt	3	-	

Mentori	

program

Projekt	4	-	

Nemzetközi

esítés

Projekt	5	-	

Táncnépsze

rűsítés

TOTAL

0 0 0 0 0 0 0

63	454 12	127 1	505 3	600 5	000 2	896 88	581

7	000 0 1	505 3	600 5	000 2	896 20	000

46	454 8	959 0 0 0 0 55	413

0 0 0 0 0 0 0

10	000 3	168 0 0 0 0 13	168

-33	183 -1	216 -305 0 -3	000 -2	896 -40	599

-28	844 -9	600 -1	200 -3	600 -2	000 0 -45	244

-784 0 0 0 0 0 -784

0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 27

669 1	311 0 0 0 0 1	981  
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Minden esetben kék színnel emeltük ki az EMMI-től remélt támogatás összegét. Mint az a 

táblázatokból is kitűnik, céljaink szerint el kívánjuk érni az állami támogatások tandíjakkal, piaci 

alapon történő egyre nagyobb mértékű kiváltását. 

Fenti célok eléréshez kérjük az EMMI támogatását. 

 

Budapest, 2016. február 

 

Az IFT-t készítő team: Péter Petra, Szilvási Ádám, Kopácsi Károly, Joháczi Lászlóné, Reidl 

Kamilla nevében: 

 

 

 

 

dr. Angelus Iván sk. 

alapító / rektor 


