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AZ ÁLLAMI ARTISTAKÉPZŐ INTÉZET (SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 
SZAKISKOLA) 

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
 
Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. §-ának (1) 
bekezdésében, valamint az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló � többször 
módosított � 162/1998. (IX. 30.) Kormányrendelet 6.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint  - a  
pénzügyminiszterrel egyetértésben - alapított 
 
 

Állami Artistaképző Intézet (Szakközépiskola és Szakiskola) 
 
 
alapító okiratát módosítja, és egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint 
állapítja meg:  
 

 

I. Általános rendelkezések 
 
 
Az Állami Artistaképző Intézet (Szakközépiskola és Szakiskola) önállóan gazdálkodó, teljes 
jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.  
 

 

A költségvetési szerv hivatalos neve:  Állami Artistaképző Intézet  

(Szakközépiskola és Szakiskola) 

Székhelye:      1071 Budapest, Városligeti fasor 3. 

Alapító:      kulturális miniszter 

Alapítás kelte:      1980. 

Felügyeleti szerve:     oktatási miniszter 

Számlaszáma:      10032000-01493191-00000000 
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II. Az Intézmény alaptevékenysége 
 

1. Az Intézmény olyan többcélú közoktatási intézmény (összetett iskola), szakközépiskola és 
szakiskola, amelynek nem célja a tanulók felkészítése alapműveltségi vizsgára, illetve az 
érettségi vizsgára. Az intézmény országos beiskolázású. Évfolyamok száma szakiskolai 
képzés esetén 8 évfolyam, szakközépiskolai képzés esetén 9 évfolyam. A képzés az 5. 
évfolyamon kezdődik. 

 
2. Közismereti oktatást nem folytat, tanulói tankötelezettségüknek és középiskolai 
tanulmányaiknak másik iskolában, illetve a Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc 
Gimnáziumában tesznek eleget. 

 
3. Az Intézmény tevékenysége az Országos Képzési Jegyzék szerint: 

 
33 1899 01 számú Artista (tevékenység megjelölésével) középfokú és 
54 1832 01 számú Artistaművész felsőfokú művészeti szakmai vizsgára készít fel 

nappali rendszerű iskolai oktatás keretében. 
 
3. Az Intézmény kiegészítő tevékenysége az OKJ szerint: 
 
• 33 1899 02 számú Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével) középfokú, 
• 54 1899 02 számú Kaszkadőrszakértő felsőfokú, 
• 52 1832 02 számú Pantomimes középfokú és 
• 54 1832 02 számú Pantomimművész felsőfokú szakképesítések, szakmai vizsgák 

szervezése. 
 
4. Az Intézmény tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel: 
 

8022 Szakmai középfokú oktatás 
92.62  Egyéb sporttevékenység 

 
 
 

III. Az Intézmény vállalkozási tevékenysége 

 
 
1. Az Intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat a szabad kapacitások hasznosítása 
érdekében, költségvetése tervezett összkiadásához viszonyítottan, legfeljebb az Áht-ban 
meghatározott számítási mód szerinti 20 %-os mértékig, amely nem veszélyeztetheti az 
alaptevékenységből fakadó kötelezettségei teljesítését.  
 
2. Az Intézmény vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel: 
 

80.42  Felnőtt és egyéb oktatás 
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IV. Az Intézmény működése 
 
1. Az Intézmény igazgatóját az oktatási miniszter nyilvános pályázat útján bízza meg 
határozott időre, felette a munkáltatói jogkört az Oktatási Minisztérium szakképzési helyettes 
államtitkára gyakorolja. 
 
2. Az Intézmény vezetőjének első számú helyettese a gazdasági vezető, aki részére a 
határozatlan idejű vezetői megbízást pályázat alapján az oktatási miniszter adja ki, illetve 
vonja vissza a további munkáltatói jogkört gyakorló igazgató javaslata alapján. 
 
3. Az Intézmény főigazgatója és alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény és vonatkozó végrehajtási rendelete alá tartoznak. Az Igazgató gyakorolja az 
Intézményben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat. 
 
4. Az Intézmény felépítését és működésének rendjét az SzMSz határozza meg. Az SzMSz-t és 
módosítását a főigazgató köteles az alapító okirat illetve annak módosításának hatályba 
lépésétől számított 60 napon belül elkészíteni és az oktatási miniszternek a közigazgatási 
államtitkár útján jóváhagyás céljából bemutatni. 
 
5. Az Intézmény felett a szakmai felügyeletet az Oktatási Minisztérium szakképzésért felelős 
helyettes államtitkára látja el. 
 

V. Az Intézmény gazdálkodása 
 
1. Az Intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az előirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Költségvetése a 
mindenkori költségvetési törvényben az OM fejezeten belül kerül meghatározásra. 
 
2. Az Intézmény a rendelkezésére álló ingatlanvagyont feladatainak ellátásához szabadon 
használja, azonban nem jogosult elidegeníteni vagy biztosítékként felhasználni. Ingó 
vagyontárgyait a mindenkori érvényes költségvetési törvény szerinti értékhatáron túl nem 
jogosult elidegeníteni. Vagyonával felelős módon, rendeltetésszerűen köteles gazdálkodni. 
 
 

VI. Záró rendelkezések 

 
A jelen Alapító Okirat 2001. január 1-jén lép hatályba. 
 
Budapest, 2000. december 14. 
 
 
 

Pokorni Zoltán 
          oktatási miniszter 
           
 


