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A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
alapító okirata 

 
 
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16.§-ának (1) 
bekezdése és a 115.§-ának (2) b/ pontja, továbbá a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. §-ának (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 3. §-ának (2) bekezdésében és a 
4. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ára  
 

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: intézmény) 
 
központi költségvetési szerv alapító okiratának – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg: 
 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1.  A költségvetési szerv:  
1.1. Neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. 
1.2. Rövidített megnevezése: LFZE. 
1.3. Angol nyelvű megnevezése: Liszt Ferenc Academy of Music (University). 
 
2. Székhelye: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. 
 
3. A költségvetési szerv besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv – közintézet. 
 
4. A létrehozásáról rendelkező jogszabály: a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 
22. sz. tvr. 
 
5. Működési köre: az Ftv-ben foglaltak szerint a Magyar Köztársaság területe (és e 
területen kívül). 
 
6. Felügyeleti szerv neve, székhelye: Oktatási és Kulturális Minisztérium, 1055 Budapest, 
Szalay u. 10-14. 
 
Az alapítói jogok gyakorlója: az Ftv-ben foglaltak szerint a Magyar Köztársaság 
Országgyűlése. 
 
7. Az intézmény működési helye: 
7.1. Az intézmény telephelyei: 

- Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai  
Intézete (6001 Kecskemét Kéttemplom köz 1.). 

 
7.2. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:  

- 4032 Debrecen, Egyetem tér 2. (kifutó egyetemi és főiskolai szintű képzés), 
- 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. (kifutó egyetemi és főiskolai szintű képzés).  

 



15213-81/2009. 

 

 3 

7.3. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény: 
- neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla  
             Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 

             címe: 1065 Budapest, Nagymező u. 1.,  
 

- neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hangszerészképző  
                Szakközépiskola 

                címe: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.  
 
7.4. Az intézmény részjogkörű költségvetési egysége: 

-  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai   
   Intézete 

             címe: 6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1. 
 
8. Közvetlen jogelőd: -  
 
8.1. Az intézmény történeti előzményei: 
A magyar zeneoktatás első felsőfokú állami intézménye, az Országos Magyar Királyi 
Zeneakadémia 1875. november 14-én kezdte meg működését. 1887–ben egyesült a 
Színészeti Tanoda utódjával, az Országos Színésziskolával és 1893–ig Országos Magyar 
Királyi Zene és Színházművészeti Akadémiaként működött. 1919 januárjában neve 
Zeneművészeti Főiskola lett, majd 1925-ben felvette alapítójának, Liszt Ferencnek a nevét. 
A művészeti főiskoláknak egyetemi jellegű főiskolákká átszervezéséről szóló 1971. évi 20. 
számú tvr. egyetemi jellegű főiskolává, a Magyar Népköztársaság felsőoktatási 
intézményeiről szóló 1986. évi 13. számú tvr. pedig egyetemmé nyilvánította. Jelenlegi nevét 
a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi 
LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény állapította meg, 2000. január 1-jei 
hatállyal. 
 
A költségvetési szerv jogutódja 

- az 1998. 12. 30-án megszűnt Zeneiskolai Tanárképző Intézet Tagozata, Budapest 
(1052 Budapest, Semmelweis u. 12.) és a Bartók Bála Zeneművészeti 
Szakközépiskola (1065 Budapest, Nagymező u. 1.) költségvetési szerveknek,  

- továbbá a 2005. 01. 01-jén megszűnt Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet (6000 
Kecskemét, Kéttemplom köz 1.) költségvetési szervnek. 

 
9. Jogszabályban meghatározott közfeladat: A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény szerint a felsőoktatási intézmény a felsőoktatás feladatainak ellátására jött 
létre. 

II. 
Az intézmény alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége 

 
 
1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

1.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
– Az 1.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten 

alapképzést, mesterképzést, doktori képzést, egységes, osztatlan képzést, 
továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.  
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– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási 
engedélye alapján kifutó rendszerben egyetemi és főiskolai szintű képzést folytat. 

– Az 1.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsőfokú szakképzést 
folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki. 

– Az Ftv. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben és a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben 
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő 
szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok 
megvalósításában. 

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, 
alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, 
technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. 

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát 
el, valamint a képzési célokat szolgáló hangversenytermeket működtet.  

– Pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény 
fenntartója. 

– Hangszerészképző Szakközépiskolát tart fenn, amely érettségire épülő 
szakképzést folytat.  

– Fenntartja a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontot, amely az intézmény 
alapítójának és névadójának tárgyi és szellemi hagyatékát gondozza, és muzeális, 
közművelődési, tudományos és az oktatást segítő feladatokat lát el, valamint a 
képzési célokat is szolgáló hangversenytermeket. 

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével 
és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek átadásával, 
fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő 
felkészítéséhez. 

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi 
kapcsolatait fejleszti és ápolja. 

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. 
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében 

tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, 
kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek 
a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását 
szolgálják.  

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.  
– Az alkalmazásában lévő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végez, a 

vonatkozó jogszabályok szerint. 
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével 

kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat. 
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot 

ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki 
szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket 
működtet.  

– Kivételes zenei tehetségű fiatalok számára előkészítőt működtet. 
 
A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi 
feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereiből származó 
támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból 
származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon. 
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1.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve 
folytathat 
képzési terület: 

- művészet. 
 

alapképzés:  
székhelyen, telephelyen: művészet; 

 
mesterképzés: 
 székhelyen, telephelyen: művészet; 
 
doktori képzés: 
 székhelyen, telephelyen: művészet; 
 
1.1.2. Felsőfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést 
folytat, illetve folytathat: nincs az intézménynek. 

 
1.1.3. Tudományterület, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:  

- bölcsészettudományok,  
- művészetek (zeneművészet).  

 
2. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége:  
 
Ilyen tevékenységek elsősorban: 

– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül 
nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelményekben, a szakmai és 
vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban 
foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez; 

– felsőfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, 
valamennyi képzési szinten és formában, a felsőoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény, valamint a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben 
foglaltak szerint; 

– felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása; 
–  továbbképzés szervezése, tartása; 
–  felnőttképzési tevékenység; 
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó, 

iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása; 
– kivételes zenei tehetségű fiatalok számára előkészítő működtetése; 
–  a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken (tudományágakban) és művészeti 

területeken kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúraművelés és 
fejlesztés, művészeti, szaktanácsadási és egyéb tevékenység; 

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói 
tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, 
munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló 
helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása); 

– az intézmény hallgatói és volt hallgatói közreműködésével hangversenyek tartása. 
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3. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége az összkiadások arányában: 
 

A kisegítő tevékenység arányának jogszabályban meghatározottak szerinti felső 
határa: 50%.  
 
4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége 

 
4.1. A vállalkozási tevékenység arányának jogszabályban meghatározottak szerinti felső 
határa: 33,33%. Az alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységek 
szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerződéskötés rendjét az intézmény belső 
szabályzata rögzíti.  
 
4.2. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht ). 90.§ (7) 
bekezdése alapján az alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységből származó 
bevételeket és kiadásokat elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. Az Ámr. 69.§ (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint a vállalkozási tevékenységből származó eredmény a 
az intézmény által felhasználható részéből vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 
69.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint használható fel. A vállalkozási tevékenység 
folytatása nem veszélyeztetheti a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását. 

 
4.3. Amennyiben a vállalkozási tevékenység eredménye az Ámr. 68. § (5) bekezdés alapján 
negatív, a veszteséget az intézménynek elsősorban a korábbi év(ek)ben képzett és fel nem 
használt vállalkozási tartalékából kell fedezni. Ha az intézmény az alapító okiratában a 
vállalkozási tevékenységét megszünteti és a vállalkozási tevékenység negatív eredményére 
a korábbi év(ek)ben képzett és fel nem használt vállalkozási tartaléka nem nyújt fedezetet, 
akkor a veszteséget az alaptevékenysége tartaléka terhére köteles rendezni. 
 
5. Az alaptevékenység, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenység 
államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelölése:  

5.1. A tevékenységek 2009. december 31-éig érvényes államháztartási 
szakfeladatrendi besorolása: 

55133-7 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása 
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 
80311-9 Egyetemi oktatás 
80321-8 Főiskolai oktatás 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
92321-5 Múzeumi tevékenység 
 
5.2.  Az alaptevékenység, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenység 2010. január 
1-jétől érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 

Szakfeladat 
száma 

Szakfeladatok megnevezése Alaptevé-
kenység 

Kiegészítő 
tevékenység 

Kisegítő 
tevékenység 

Vállalkozási 
tevékenység 

181200 Nyomás   X  

181300 Nyomdai elõkészítõ 
tevékenység 

   
X 

 

181400 Könyvkötés, kapcsolódó 
szolgáltatás 

   
X 

 

182000 Egyéb sokszorosítás   X  

469000 Vegyes termékkörű     
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nagykereskedelem X 

479901 Tankönyvforgalmazás 
költségvetési szervnél 

 
X 

   

476100 Könyv-kiskereskedelem X X   

476200 Újság-, papíráru-
kiskereskedelem 

    
X 

476300 Zene-, videofelvétel 
kiskereskedelme 

X X   

479909 Egyéb nem bolti, nem piaci 
kiskereskedelem 

   
X 

 

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás    X 

559011  Kollégiumi szálláshelynyújtás 
közoktatásban tanulók számára 

 
X 

   

559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás 
felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók számára 

 
 

X 

   

559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás 
felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók számára 

 
 

X 

   

559015 Közoktatásban tanulók 
lakhatási támogatása 

X X   

559016 Felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók lakhatási támogatása 

X X   

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-
szolgáltatás 

    
X 

562100 Rendezvényi étkeztetés X X   

562913 Iskolai intézményi étkeztetés X    

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése X    

562917 Munkahelyi étkeztetés X X   

562919 Egyéb étkeztetés   X  

581100 Könyvkiadás X    

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány 
kiadása 

X X   

581900 Egyéb kiadói tevékenység    X 

582900 Egyéb szoftverkiadás X X   

591111 Filmgyártás X X   

591112 Promóciós, reklámfilm, -video 
gyártása 

X X   

591200 Film-, videogyártás, televíziós 
műsorfelvétel utómunkálatai 

X X   

591301 Filmhez kapcsolódó jogok és 
jövedelem engedélyezése 

X X   

591302 Film-, video- és televízió-műsor 
terjesztése 

X X   

591411 Film-, video- és egyéb 
képfelvétel vetítése mozikban, 
filmklubokban, szabadtéren, 
nyilvános vetítési helyeken 

X X   

592011  Hangfelvétel készítése X X   

592012 Élőhangfelvétel készítése X X   

592013 Rádióműsor készítése X X   

592014 Zeneműkiadás X X   

592015 Eredeti hanganyag 
felhasználási jogának 
engedélyezése 

X X   

639990 M.n.s. egyéb információs 
szolgáltatás 

X X   
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682001 Lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

    
X 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

    
X 

683200 Ingatlankezelés    X 

722031 Nyelv- és irodalomtudományi 
alapkutatás 

 
X 

   

722032 Nyelv- és irodalomtudományi 
alkalmazott kutatás 

 
X 

   

722033 Nyelv- és irodalomtudományi 
kísérleti fejlesztés 

 
X 

   

743000 Fordítás, tolmácsolás X X   

749050 M.n.s. egyéb szakmai, 
tudományos, mûszaki 
tevékenység 

 
 

X 

   

773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz 
kölcsönzése 

    
X 

852031 Alapfokú mûvészetoktatás 
zenemûvészeti ágban 

 
X 

   

853000 Középfokú oktatás 
intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 

 
X 

   

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatás (9-12/13. évfolyam) 

 
X 

   

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás X    

853121 Nappali rendszerû szakközép-
iskolai oktatás (9-12/13. 
évfolyam) 

 
X 

   

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás 
(9-12/13. évfolyam) 

X  
 

  

853211 Szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű 
szakmai elméleti oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

 
 
 

X 

   

853214 Szakképesítés megszerzésére 
felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 

 
 

X 

   

853221 Szakképesítés megszerzésére 
felkészítõ nappali rendszerû 
szakmai gyakorlati oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

 
 
 

X 

   

853224 Szakképesítés megszerzésére 
felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 

 
 

X 

   

853231 Emelt szintű nappali rendszerű 
szakközép-iskolai szakmai 
oktatás a szakképzési 
évfolyamokon 

 
 
 

X 

   

853234 Emelt szintű szakközépiskolai 
felnőtt-szakképzés 

 
X 

   

854100 Felsõszintû, nem felsõfokú 
oktatás 

 
X 

   

854211     Felsőfokú szakképzés X    

854212   Szakirányú továbbképzés X    

854213     Felsőfokú végzettségi szintet 
nem biztosító egyéb képzés 

 
X 

   

854221     Alapképzés X    

854222    Mesterképzés X    

854223     Doktori képzés X    
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854224  Kifutó rendszerben főiskolai 
képzés 

 
X 

   

854225   Kifutó rendszerben egyetemi 
képzés 

 
X 

   

854231    Köztársasági ösztöndíj X    

854232    Miniszteri ösztöndíjak X    

854233    Tanulmányi ösztöndíj X    

854234     Szociális ösztöndíjak X    

854235    Doktorandusz ösztöndíjak X    

854236     Egyéb pénzbeli hallgatói 
juttatások, ösztöndíjak 

X    

854237     Oktatói ösztöndíjak X    

854238    Tankönyv- és jegyzettámogatás X    

854239     Felsőoktatás-fejlesztés 
(minőség-, tehetséggondozás, 
kisszak) 

 
 

X 

 
 

X 

  

854241    Felsőoktatási szakértői 
testületek működése 

 
X 

   

854249    Egyéb felsőoktatás-szervezési 
feladatok 

 
X 

   

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai 
oktatás 

X  
X 

  

855933 Foglalkoztatást elősegítő 
képzések 

X  
X 

  

855935 Szakmai továbbképzések X X   

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás X X   

856000 Oktatást kiegészítõ 
tevékenységek komplex 
támogatása 

X X   

856091 Szakképzési és felnõttképzési 
támogatások 

X X   

856099 Egyéb oktatást kiegészítõ 
tevékenység 

X X   

900121 Zenemûvészeti tevékenység X    

900200 Elõadómûvészeti tevékeny-
séget kiegészítõ tevékenység 

 
X 

   

900300 Alkotómûvészeti tevékenység X    

900400 Kulturális mûsorok, 
rendezvények, kiállítások 
szervezése 

 
 

X 

   

910121 Könyvtári állomány 
gyarapítása, nyilvántartása 

 
X 

   

910122 Könyvtári állomány feltárása, 
megõrzése, védelme 

 
X 

   

910123 Könyvtári szolgáltatások X    

910201 Múzeumi gyûjteményi 
tevékenység 

 
X 

   

910202 Múzeumi tudományos 
feldolgozó és publikációs 
tevékenység 

 
 

X 

   

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység X    

910204 Múzeumi közművelődési, 
közönségkapcsolati 
tevékenység 

 
 

X 

   

910301 Történelmi hely, építmény, 
egyéb látványosság 
működtetése 

 
 

X 

   

910302 Történelmi hely, építmény, 
egyéb látványosság megóvása 

 
X 
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910501 Közművelődési tevékenységek 
és támogatásuk 

 
X 

   

910502 Közművelődési intézmények, 
közösségi színterek 
működtetése 

 
 

X 

   

931102 Sportlétesítmények 
mûködtetése és fejlesztése 

X X   

931204  Iskolai, diáksport-tevékenység 
és támogatása 

 
X 

   

931903 Máshová nem sorolható egyéb 
sporttámogatás 

X X   

932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási 
tevékenység 

X X   

    

6. Az intézmény szakágazati besorolása 

Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 854200 – Felsőfokú oktatás 
 

III. 
Az intézmény működése 

 
1. Az intézmény élén magasabb vezetői megbízás alapján a rektor áll, akit – nyilvános 
pályázat útján – a Magyar Köztársaság elnöke, az Ftv. vonatkozó rendelkezése szerint bíz 
meg, illetve ment fel.  
 
2. A gazdasági főigazgatót az Ftv-ben foglaltak szerint, a rektor javaslatára az oktatási és 
kulturális miniszter határozott időre bízza meg, illetve vonja vissza megbízását. Felette az 
egyéb munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja.  
 

3. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: az intézmény alkalmazottai a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó 
közalkalmazottak.  
 
4. Az intézmény szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti 
feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által 
előírt rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg. Az 
intézmény az Ftv. 21. és 115.§-ában foglaltak szerint küldi meg szervezeti és működési 
szabályzatát az oktatási és kulturális miniszternek.  
 
5. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelően): 
 
5.1. Az intézmény oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként intézeteket, 
tanszékeket, tanszéki csoportokat működtet, továbbá doktori iskolát szervez. Kutatás-
fejlesztési feladatainak ellátása során együttműködik az MTA-val, ennek keretei között 
támogatott kutatócsoportot tart fenn.  
Kivételes zenei tehetségű fiatalok számára szervezett formában előkészítőt biztosít.  
 
5.2. Az intézményben múzeumi, könyvtári, kollégiumi feladatot ellátó szolgáltató szervezeti 
egységek is működnek, közoktatási feladatok ellátására két közoktatási intézményt tart fenn, 
egyéb információs, szolgáltató intézményként zongorajavító műhelyt, valamint stúdiót 
működtet. 
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5.3. Az intézmény működési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként 
gazdasági-pénzügyi, műszaki, valamint igazgatási szervezeti egységet működtet. Az 
igazgatási szervezeti egységhez tartozik a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó csoport, a 
rendezvényszervezési csoport, informatikai szolgáltató központ, public relations csoport is.   
 
6. Az intézmény hallgatói létszáma:  
- az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehető maximális hallgatói létszám 981 fő.  

 
IV. 

Az intézmény gazdálkodása 
 
1. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. 
 
2. Az intézmény ingatlanállománya: 
2.1. A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok, melyek az intézmény 
vagyonkezelésében vannak a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal, illetve az MNV Zrt.-vel 
kötött vagyonkezelési szerződések alapján: 2. számú melléklet szerint. 
 
2.2. Az intézmény tulajdonában lévő ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek. 
 
2.3. További, az intézmény használatában lévő ingatlanok jegyzéke és a használat 
jogcíme: 3. számú melléklet szerint. 
 
3. Az intézményi hozzájárulással vagy közreműködéssel létrehozott, illetve 
működtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és 
alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggő más dokumentumai a szervezeti és 
működési szabályzat mellékletét képezik.  
 
 

V. 
Záró rendelkezések 

 
Jelen alapító okirat 2009. július 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg 3365-
26/2008. iktatószámú alapító okirat a hatályát veszti.  
 
Budapest, 2009.  

                                                                    

   Oktatási és Kulturális Minisztérium 
                         mint az Alapító képviselője 

                         átruházott jogkörében eljárva 
                         Arató Gergely 

              államtitkár 


