
Állami Artistaképző Intézet költségvetési alapokmánya 

1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 

2. Költségvetési szerv 

• a) azonosító adatai 
 Törzskönyvi nyilvántartási szám: 308724000 
 Megnevezése: Állami Artistaképző Intézet (Szakközépiskola és Szakiskola) 
 Székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 3 
 Szakágazati besorolása: 802200 szakmai középfokú oktatás 
 Alapító okirat száma, kelte: XVI/543-13/2000. december 14. 

• b) szervezeti felépítése 

Az intézmény egy szervezeti egységként működik, létszáma 24 fő 

• c). szervezeti kapcsolódása 

Az intézménynek szervezeti kapcsolódása nincsen 

• d) tevékenységi köre 
Az intézmény szakmai feladatait a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a 
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény határozza meg.  

A szakfeladatrend: 80217-7 nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás, mely 
művészeti szakképesítés megszerzésére készít fel párhuzamos képzés keretei között. 

Az intézet 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. 

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

Az Intézmény tevékenysége az Országos Képzési Jegyzék szerint: 

33 1899 01 azonosító számú Artista (a tevékenység megjelölésével) és 
54 1832 01 azonosító számú Artistaművész szakmai vizsgára készít fel nappali rendszerű 
iskolai oktatás keretében. 

Az intézmény kiegészítő tevékenysége az OKJ szerint: 

33 1899 02 számú Kaszkadőr 
54 1899 02 számú Kaszkadőrszakértő 
52 1832 02 számú Pantomimes 
54 18 32 02 számú Pantomimművész szakképesítések esetében szakmai vizsgák szervezése 
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Az Intézmény tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel: 

8822 szakmai középfokú oktatás 
9262 egyéb sporttevékenység 
2.4.4. a felügyelet által jóváhagyott vállalkozási tevékenysége: 

az Áht-ban meghatározott számítási mód szerinti 20%-os mértékig engedélyezett 

8042 Felnött és egyéb oktatás 

• e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján 

2005. évi kiadási eloirányzat: 86.900 eFt 
működési kv. Támogatás: 84.100 eFt 
  Saját bevétel: 2.800 eFt 
engedélyezett létszám (teljes m.időre átszámított) 24 fő 
2005. január 1-én betöltött létszám 24 fő 

• f) feladatmutatók 

80217-7 nappali rendszerű középfokú nevelés, oktatás 
tanulók létszáma: 77 fő 
tanulócsoportok száma: 15 

Budapest, 2005. május 05. 

 ..............................................  
 cégszerű aláírás 
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