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H A T Á R O Z A T 
 

 

 

 

 

A(z) Budapest Kortárstánc Főiskola (a továbbiakban: Felsőoktatási Intézmény) működési 

engedélyének módosítása tárgyában kiadott FNYF/139-3/2022. számú határozatot 

 

 

v  i  s  s  z  a  v  o  n  o  m  ,  

 

 

egyúttal a Felsőoktatási Intézmény működési engedélyét 

 

 

m ó  d  o  s  í  t  o  m ,  

 

 

és egységes szerkezetben az alábbiak szerint adom ki: 

 

 

 

„M Ű K Ö D É S I    E N G E D É L Y  
 

 

1. A Felsőoktatási Intézmény neve: Budapest Kortárstánc Főiskola 

 

2. A Felsőoktatási Intézmény azonosítója: FI73150 

 

3. A Felsőoktatási Intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2. 

 

 



 

 

 

2 

4. A Felsőoktatási Intézmény által meghirdethető képzések: 

 
Képzés 

kódja 
Képzés neve 

Képzés típusa 

(szintje) 

Képzési terület vagy 

tudományterület 
Képzés helye 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munkarendje 

Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

BSZKCZS cirkuszművészet 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Budapest magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

BSZKTAM táncművész 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
művészet képzési 

terület 
Budapest magyar nappali 

2007/2008 I. 
félév 

  

BSZKTAM 
BSZIKNN 

táncművész - 
kortárstánc 

alapképzés 
(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 
terület 

Budapest magyar nappali 
2021/2022 I. 

félév 
  

BSZKTPR táncos és próbavezető 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Budapest magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

MSZKCZS cirkuszművészet 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Budapest magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSAKOR 
tanári - kortárstánc 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

 

5. A Felsőoktatási Intézmény maximális hallgatói létszáma: 

 

Képzési hely 
Munkarend 

Teljes idős Részidős Távoktatási 

Budapest 120 0 0 

Összesen 
120 0 0 

120 

 

6. A Felsőoktatási Intézmény által fenntartott gyakorló köznevelési intézmények és azok 

gyakorlóintézményi besorolása: - 

 

7. A Felsőoktatási Intézmény megfelelése a felsőoktatási minőségbiztosítás európai 

sztenderdjeinek (ESG): 

 

Szervezet(i egység) Minősítés Minősítés hatálya 

Budapest Kortárstánc Főiskola Megfelel 2014-12-31 

”  

 

E döntés ellen fellebbezés nyújtható be az alábbiak szerint: 

• Fellebbezést benyújtani jelen döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet. 

• A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, 

tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó 

jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet 

hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

• A fellebbezést az Oktatási Hivatalnál kell előterjeszteni. 

• A fellebbezéshez csatolni kell a fellebbezési díj megfizetésének igazolását. A fellebbezés 

díjának mértéke 10.000,- Ft. A fellebbezési eljárás díját a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg kell a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10032000-01425190-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára 

befizetni. A közleményben a „Fellebbezés” szöveg, jelen döntés iktatószáma, valamint a 

„12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet” szöveg tüntetendő fel. 
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A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

A Felsőoktatási Intézmény kérelmet nyújtott be a cirkuszművészet alapképzési szak, valamint 

a cirkuszművészet mesterképzési szak indításának engedélyezésére és nyilvántartásba vételére, 

melyekről külön döntésben rendelkeztem, majd erre való tekintettel a Felsőoktatási Intézmény 

működési engedélyét FNYF/139-3/2022. számú határozattal módosítottam. 

 

Utóbb megállapítottam, hogy az FNYF/139-3/2022. számú határozattal kiadott működési 

engedély nem tartalmazta a Felsőoktatási Intézmény számára már korábban engedélyezett és 

nyilvántartásba vett táncos és próbavezető alapképzési szakot. Emiatt az FNYF/139-3/2022. 

számon kiadott határozatot visszavontam, és a Felsőoktatási Intézmény működési engedélyét 

jelen határozattal úgy módosítottam, hogy az tartalmazza a táncos és próbavezető alapképzési 

szakot is. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 113. § (2) bekezdés a) pontja, a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. melléklet I. rész 2. pont a), c) és d) alpontja. 

 

Tekintettel arra, hogy Ákr. 41. § (1) bekezdésére figyelemmel a rendelkezésemre álló adatok 

alapján a tényállás nem volt tisztázott, a sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, ezért az Ákr. 

41. § (2) bekezdése alapján a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el, melyről az ügyfelet az Ákr. 

43. § (2) bekezdése szerint tájékoztattam. 

 

Hatáskörömet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 67. §-a, valamint az 

Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján 

állapítottam meg. A jogorvoslatról való tájékoztatás az Ákr. 112. és 116-118. §-án alapul. A 

fellebbezési díj mértékét a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer 

működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok 

mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései és 1. melléklete 

alapján állapítottam meg. 

 

 

Budapest, az elektronikus dátumbélyegző szerint 

 

 

 Brassói Sándor elnök nevében és megbízásából:

  

  

 

 Dr. Fekete Zsolt 

 főosztályvezető 

 
Kapják: 

1. Felsőoktatási intézmény 

2. Irattár 
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