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A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy egyértelmű keretet 

biztosítson a Budapest Kortárstánc Főiskola napi működésének, segítse az iskola belső és külső 

partnereit, hallgatóit munkatársait, vezetőit, hogy ismerjék munkájuk szervezeti alapjait, jogaikat és 

kötelességeiket, eligazítást nyújtson a működés során felmerülő problémák hatékony megoldásában. 

Az SZMSZ a Főiskola szervezetét és működését a Küldetés Nyilatkozattal, az Intézményi 

Stratégiával és az Intézmény Fejlesztési Tervvel összhangban írja le.  

Jelen SZMSZ egy átalakulásban álló iskola szervezeti és működési rendjének jelene mellett, a 

bevezetés alatt álló mozzanatokat a közeljövő szabályozását is tartalmazza. 

Az SZMSZ nem ismétli meg minden esetben a jogszabályok – elsősorban a Nemzeti felsőoktatási 

törvény (továbbiakban Nftv.) – összes, adott körben érvényes megállapítását. A részleteket, azok 

változásait ą hatályos jogszabálygyűjteményekben találjuk. Az iskolát érintő jogszabály változások 

hatálybalépésüktől felmenő rendszerben érvényesek, és a folyamatos jogharmonizáció keretében 

következményeik bekerülnek az SZMSZ-be. 

Az SZMSZ és a mellékleteit alkotó szabályzatok szerves kiegészítője a folyamatosan megújuló 

Intézményi Tájékoztató, mely közérthető nyelven segít eligazodni, válaszokat, referencia pontokat 

találni a napi kérdésekben. 

1. A FŐISKOLA 

• neve     Budapest Kortárstánc Főiskola 

• rövidített neve:   BKTF 

• angol nyelvű elnevezése:  Budapest Contemporary Dance Academy 

• angol rövidített neve:  BCDA 

• alapítója és fenntartója az  Új Előadóművészeti Alapítvány 

• alapításának dátuma   2002. október 12. – az Új Előadóművészeti Alapítvány által 

kibocsátott eredeti és folyamatosan aktualizált Alapító Okirat 

kelte 

• állami elismerése   2004. június 14. – az Országgyűlés döntése alapján e napon 

lépett hatályba az állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási 

intézményeket felsoroló Nemzeti felsőoktatási törvénv 1. 

számú mellékletének módosítása 

• Működési Engedély kelte:  2006. szeptember 29., a Felsőoktatási Regisztrációs Központ 

által kibocsátott első engedély dátuma 

• első évfolyama:  2005. szeptemberében indult az iskola székhelyén 

• székhelye   Goli Tánchely 1036 Budapest Perc utca 2. 

• telephelyei    Színtér  1201 Budapest, Attila utca 37. 

Alkotókert 2098 Pilisszentkereszt HRSZ 063/5-11, 14. 

A BKTF önálló, teljes körű pedagógiai, művészeti, kutatási, jogi és gazdasági autonómiát élvező 

képzési, művészeti, kutatási, kulturális missziót teljesítő közhasznú szervezet. 

A BKTF működésének három alapdokumentuma: 

• Küldetésnyilatkozat, mint általános és hosszú távú vízió, 

• Intézményi Stratégia, mint a képzési, kutatási, művészeti, kulturális tevékenység jelenét és 

jövőképét leíró időtávval rendelkező komplex fejlesztési célrendszer. 

• Intézményfejlesztési Terv, mely a célokhoz vezető út főként jogi, gazdasági részleteit 

részletezi. 
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A Főiskola feladata a 

• felsőfokú művész, szakember és pedagógus képzés, 

• művészeti tevékenység,  

• produkciók létrehozása, 

• kulturális munka, 

• tudományos, kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység, 

• felnőttképzés, 

• közoktatási és szakképzési tevékenységek szakmai támogatása. 

A Főiskola felsőfokú képzési feladatai körében alapképzést és mesterképzést folytat, amelyeknek 

sikeres elvégzése után – a képzés résztvevőinek – záróvizsga, illetve szakmai vizsga alapján 

oklevelet, szakoklevelet, (szak)oklevélmellékletet, bizonyítványt, állít ki, tanfolyami képzés esetén 

tanúsítványt, igazolást ad ki. 

A Főiskola a feladatait székhelyén és telephelyein továbbá külső helyszíneken látja el. 

A Főiskola az alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása céljából együttműködik hazai és 

külföldi szervezetekkel, illetve természetes személyekkel. 

2. A FŐISKOLA FENNTARTÓJA 

A Fenntartó  

• gondoskodik a Főiskola működési feltételeinek megteremtéséről, 

• képviselője tanácskozási és véleményezési joggal állandó meghívottja a Szenátus üléseinek, 

• gondoskodik az intézményi autonómia érvényesüléséről, 

• gondoskodik a rektori pályázat kiírásáról, 

• a Fenntartó rektori pályázati felhívást ír ki a hivatalban lévő Rektor megbízatásának lejárta 

előtt egy évvel, 

• a Fenntartó kezdeményezheti – a főiskolai közösség számára nyilvános – írott tartalmi 

indoklással új rektorválasztási eljárás lefolytatását, 

• a Fenntartó kezdeményezi a Rektor kinevezését a miniszternél.  

• a Szenátus javaslata alapján kijelöli a Rektor személyét és vonatkozásában gyakorolja a 

munkáltatói jogokat, 

• jogosult dönteni az intézmény más fenntartónak történő átadásáról, illetve a működés 

befejezéséről, oly módon, hogy az ne akadályozza a Főiskola törvényes és szerződéses 

kötelezettségeinek teljesítését 

• minden a Főiskolát érintő lényeges döntése előtt gondoskodik arról, hogy a Rektor és a 

Szenátus érdemben élhessen véleményezési jogával. 

Jogszerűtlen fenntartói intézkedésre vonatkozóan az Nftv. 75. §-ban szabályozott módon és 

esetekben bírósági jogorvoslati eljárásnak van helye. 

3. A FELÜGYELŐ BIZTOS 

A jogszerű és racionális működés folyamatos ellenőrzése, a fenntartói felügyelet biztosítása és a 

közhasznú szervezetként nyilvántartott Főiskola Civil tv. 40.§-ának való megfelelése érdekében az 

intézményben Felügyelő Biztos (a továbbiakban FB) működik. 

Az FB – idézett törvény által részletezett kötelezettségein túlmenően – feladata a főiskolai működés 

monitorozása, az esetleges hibák, hiányosságok feltárása és a javaslattétel azok korrekciójára, az 
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intézmény felsőoktatási autonómiájának tiszteletben tartásával, elsősorban a gazdálkodás 

törvényessége tekintetében. 

A Felügyelő Biztost a Fenntartó nevezi ki a Rektor javaslatának és véleményezési jogának 

tiszteletben tartásával, 3 éves mandátummal. A FB külön nyilatkozattal fogadja el a megbízatást, és 

nyilatkoznia kell a Civil tv. 38.§ (3) szerinti összeférhetetlenségről. Az FB ismételten is 

megbízható.  

A Fenntartó a Felügyelő Biztost indoklási kötelezettség nélkül visszahívhatja. Ilyen esetben 60 

napon belül gondoskodni kell új FB kijelöléséről. 

A Felügyelő Biztos munkáltatója a Fenntartó. 

4. AZ SZMSZ RÉSZEI 

• I. kötete a Szervezeti és Működési Rend, (SZMR) rögzíti a Főiskola szervezeti és működési 

kereteit,  

• II. kötete a Hallgatói Követelményrendszer: 

o II./I. Felvételi Szabályzat, 

o II./II. Tanulmányi és Vizsga Szabályzat, 

o II./III. Térítési és Juttatási Szabályzat, 

• III. kötete a Foglalkoztatási Követelményrendszer. 

A Szenátus egyes kérdéseket – az SZMSZ-ben meghatározott keretek között – az SZMSZ 

mellékletét képező külön szabályzatokban rögzít. A külön szabályzatokat, valamint az SZMSZ 

egyéb mellékleteit az SZMSZ Függeléke tartalmazza. 

Az SZMSZ Mellékletét képzik a következő szabályzatok: 

• 1. Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat, 

• 2. Etikai és Esélyegyenlőségi Szabályzat, 

• 3. Tűz- és Balesetvédelmi Szabályzat, 

• 4. Adatvédelmi Szabályzat, 

• 5. Gazdálkodási Szabályzatok, 

• 6. Minőségbiztosítási Szabályzat, 

• 7. Hallgatói Fórum Szabályzat. 

Az SZMSZ a Rektor számára felhatalmazást ad, hogy egyes, SZMSZ-ben nem szabályozott 

kérdéseket utasításban szabályozzon, mely rektori utasítások nem róhatnak feladatot a Szenátusra és 

a Főiskolán működő Fórumokra. 

A szabályzatok és utasítások közzététele a Koordinációs Rektorhelyettes feladata. 

Szabályzatban, vagy utasításban (a továbbiakban együttesen: belső szervezetszabályozó eszközök) 

jogszabály rendelkezése csak annak a Főiskolán történő végrehajtásával összefüggő 

rendelkezésekhez feltétlenül szükséges mértékben ismételhető meg, a vonatkozó főbb jogszabályi 

rendelkezésekre azonban eltérő betűtípussal jelölt idézettel hivatkozni lehet. Ha a hivatkozott 

jogszabály módosítása nem igényli a szabályzat, vagy utasítás tartalmi változtatását, elegendő a 

jogszabály-módosítás technikai átvezetése a szövegezésben, mely átvezetésről a jogi referens 

gondoskodik. 
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5. A FŐISKOLA MEGSZŰNÉSE 

A Főiskola az Országgyűlés által az Nftv. 1-es mellékletéből való törlésével szűnik meg. Ezt 

kezdeményezheti 

• a fenntartó, 

• a fenntartó, a Szenátus javaslatára, 

• a törvényességi felügyeletet gyakorló, 

• végrehajtandó bírósági döntés. 

Az intézmény e naptól Budapest Kortárstánc Akadémia néven folytatja tevékenységét és a 

továbbiakról az iskola fenntartója dönt. 

Az SZMR-ben jelzett szervezeti egységek az Intézményfejlesztési Tervben bemutatott intézményi 

bővülés során, felmenő rendszerben jönnek létre a Főiskola hallgatói, pedagógus és munkatársi 

létszámának, valamint a meghirdetett és elindított képzési és más szakmai programok 

függvényében.  

6. AZ SZMSZ HATÁLYA 

A Főiskola a vonatkozó hatályos jogszabályok, különösen az Nftv., valamint a BKTF Szenátusa 

által elfogadott SZMSZ, illetve az annak mellékleteit képező – részterületek működését szabályozó 

– szabályzatok szerint működik. 

6.1. A FŐISKOLÁVAL JOGVISZONYBAN ÁLLÓ SZEMÉLYEK  

Az SZMSZ hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi szervezeti egységére, a Főiskola összes szakmai 

és nem közvetlenül szakmai feladatokat ellátó munkatársára és a Főiskolával hallgatói és/vagy 

tanulói jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban: Hallgatók), függetlenül attól, hogy ez 

milyen típusú szerződéses keretek között valósul meg: 

6.1.1. Hallgatók 

Az alapképzésben, mesterképzésben, részképzésben vagy vendéghallgatóként képzésben részt vevő 

hallgatók. 

6.1.2. Tanulók 

A Főiskola által szervezett nem felsőoktatási képzésekben részt vevő, hallgatói jogviszonnyal nem 

rendelkező tanulók. 

6.1.3. Pedagógusok 

A Főiskola képzési céljait a közös program alapján és a személyes kvalitások érvényesítésével 

optimálisan és együttműködésben teljesíteni képes csapat tagjai. 



Budapest Kortárstánc Főiskola – Szervezeti és Működési Szabályzat – Általános Rendelkezések 

Hatályos 2020. augusztus 26-tól. 

 

 

6 

6.1.4. Kutatók 

A Főiskola kutatási feladatainak megvalósulása érdekében a kutatási célokat a közös program 

alapján és a személyes kvalitások érvényesítésével optimálisan és együttműködésben teljesíteni 

képes csapat tagjai. 

6.1.5. Művészek 

A Főiskola szakmai feladatainak körében alkotóként és/vagy előadóként részt vesznek a Főiskola 

művészeti feladatainak megvalósításában. 

6.1.6. Munkatársak 

A képzési, kutatási és művészeti szakmai feladatok támogatását végző, a Főiskola szolgáltató 

feladatait ellátó munkatársak. 

6.1.7. Tanácsadók 

Azon személyek, akik a Rektor munkáját – felkérés alapján – állandó vagy ad hoc jelleggel segítik, 

és akik nem tagjai más főiskolai szervezeti egységeknek és a Főiskola keretében kizárólag 

tanácsadói feladatokat látnak el. 

 

Az intézmény speciális működési területének megfelelően az Nftv. által meghatározott, illetve a 

hagyományos felsőoktatási szóhasználatban elterjedt megnevezések mellett az adott, 

szakterületeken kialakult, más kifejezések is használatosak: tanítvány, mester, diák, koreográfus, 

edző, zenekísérő, gépes, porondos, szaktudós, szakíró, fényes, pultkezelő, hangtechnikus, fotós, 

videós. 

6.2. HATÁLYBA LÉPÉS 

A Budapest Kortárstánc Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata a Szenátus elfogadó 

határozata után, a Fenntartó által történt záradékolás napján lép hatályba. 

7. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ SZABÁLYOK 

7.1. ÁTMENETI SZABÁLYOK 

Az SZMR-ben jelzett szervezeti egységek az Intézményfejlesztési Tervben bemutatott intézményi 

bővülés során, felmenő rendszerben jönnek létre a Főiskola hallgatói, pedagógus és munkatársi 

létszámának, valamint a meghirdetett és elindított képzési és más szakmai programok 

függvényében. 

7.2. ZÁRÓ SZABÁLYOK 

A jelen Szabályzatban és a Képzési Szerződésben ill. Beiratkozási Lapon nem szabályozott 

kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  
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A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Rektor jogosult állásfoglalás kiadására. 

Jelen Szabályzatot a Budapest Kortárstánc Főiskola Szenátusa 2020. augusztus 26-i ülésén, a 

1/26082020/SZ számú határozatával fogadta el. 

Kelt Budapesten 2020. augusztus 26-án. 

 

 

 

dr. Angelus Iván 

BKTF Alapító/Rektor 

a Szenátus Elnöke 

8. ZÁRADÉK 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Főiskola törvényes képviselője a fenntartó szervezet 

képviselője részére az Nftv. 73.§ (3) alapján 2020. augusztus 26-án átadta jóváhagyásra.  

A Fenntartó az SZMSZ tervezetét a fentebb részletezett tartalommal jóváhagyja. 

 

Kelt Budapesten 2020. augusztus 26-án. 

 

 

 

Grencsó István 

Új Előadóművészeti Alapítvány 

mint Fenntartó képviseletében 


