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ALAPOKMÁNYA 

 
 

1. Fejezet: XX. Oktatási Minisztérium 
 
2. Költségvetési szerv 

 
a.) Azonosító adatai: 
-törzskönyvi nyilvántartási szám: 308966 
-megnevezése: Színház- és Filmművészeti Egyetem 
-székhelye: 1088 Budapest, Vas u. 2/c. 
-szakágazati besorolása: 803000 Felsőoktatás 
-alapító okirat száma: 8815/3/2001 
-alapító okirat kelte: 2001. június 25. 
 
b.) Szervezeti felépítése: 

Szervezeti egységek megnevezése   létszám 
 

-Színházi Főtanszak    41 fő 
-Film- és TV Főtanszak    18 fő 
-Művészetelméleti Tanszak     6 fő 
-Nyelvi lektorátus       3 fő 
-Doktori iskolák        - 
-Rektori Hivatal       4 fő 
-Tanulmányi Osztály      5 fő 
-Művészeti gyakorlóhelyek   
 -Színpadi műszak    24 fő 
 -Film- és Tv Stúdió    17 fő 
-Könyvtár        3 fő 
-Gazdasági Hivatal     11 fő 
-Műszaki ügyintézés, Gondnokság, Gépjármű  
  üzemeltetés     50 fő 

 
 Az Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása folyamatban van. 
 
c.) Szervezeti kapcsolódások: 
- Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság  

 
A költségvetési támogatásból az alábbi keretek kerülnek decentralizáltan 
felosztásra: 

- a gyakorlati képzés előirányzatai a Színházi Főtanszak, illetve a Film-és 
Televízió Főtanszak vezetőjének hatáskörében, 

- a könyv és folyóirat beszerzési előirányzat a könyvtár vezetőjének 
hatáskörében, 
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- film- és televíziós stúdiók fenntartási, működési előirányzatai a 
produkciós menedzser hatáskörében, 

- a színpadi műszak tevékenységgel kapcsolatos fenntartási-működési 
előirányzatok a műszaki vezető hatáskörében, 

- a hallgatói juttatások normatív előirányzatai a Hallgatói Önkormányzat 
hatáskörében. 

A pályázaton elnyert, valamint egyéb átvett pénzeszközök felhasználása � 
a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásával � a pályázó, illetve a 
támogatott hatáskörében történik. 
A normatív kutatás felhasználása tekintetében a vonatkozó rektori utasítás 
irányadó. 
A felújítási előirányzat az OM által jóváhagyott jogcímeknek megfelelően 
használható fel. 
A kormányzati beruházás címén jóváhagyott előirányzat felhasználásánál a 
létesítményjegyzékben rögzített jogcímeket és kereteket kell figyelembe 
venni. 
Folyamatban van az intézmény Gazdálkodási Szabályzatának elkészítése, 
mely részletesen fogja tartalmazni az egyes keretek feletti 
kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési jogköröket. A 
Szabályzat az Egyetemi Tanács jóváhagyása után lép életbe. 
 

d.) Tevékenységi kör: 
- Szakfeladatok: 

803119  Egyetemi oktatás 
803317  Egyetemi, főiskolai továbbképzés  
  meghatározó jogszabály:  

-1993.évi  LXXX tv. a felsőoktatásról 
-1999. évi LII tv. a felsőoktatási intézményi hálózat 
átalakításáról, továbbá az 1993. évi LXXX. tv. módosításairól 
- 200/2000. (XI:29.) Korm. rendelet a Felsőoktatási tanulmányi 
pontrendszer bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek 
pályázó, illetve a támogatott hatáskörében történik. 
kell figyelembe venni. 
51/2002. sz. (III.26.) Korm. rendelet az egyetemi és főiskolai 
hallgatók által fizetendő tandíjakról és térítésekről, valamint a 
részükre nyújtható egyes támogatásokról 
 

804028 Szakosító továbbképzés  
meghatározó jogszabály:  

! 2001. évi XI. törvény a felnőttképzésről 
-  

551337 Felsőoktatásban tanulók Kollégiumi ellátása 
  meghatározó jogszabály: 

-  51/2002. sz. (III.26.) Korm. rendelet az egyetemi és főiskolai 
hallgatók által fizetendő tandíjakról és térítésekről, valamint a 
részükre nyújtható egyes támogatásokról. 
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- szakmai, költségigény szempontjából javasolt új feladatok 

 
Az idei évben forrás hiányában új szakmai feladatot az Egyetem nem tud 
vállalni. Folyamatban van főtanszakok képzési struktúrájának áttekintése. 
Terveink között szerepel például az Elméleti Tanszék megerősítése, 
melynek azonban - az Egyetem anyagi helyzete miatt - pénzügyi 
fedezetét az állami támogatásból nem tudjuk biztosítani.  

 
 

- alapító okirat által meghatározott alaptevékenység: 
 
- Az intézmény a színházművészet és a mozgókép művészet 

szakágazataiban, valamint a színháztudomány és a 
mozgóképtudomány tudományágaiban, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) mellékletében felsorolt 
szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott 
képesítési követelmények szerint, egyetemi és főiskolai szintű 
alapképzést, kiegészítő alapképzést, szakirányú továbbképzést, 
valamint akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést 
folytathat nappali, esti és levelező tagozaton, s e képzési formákban 
oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki. 

- A Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyása alapján doktori (PhD) 
és mester (DLA) képzést folytat, doktori és mester fokozatot ítél oda. 
Habilitációs eljárást folytat le. 

- Továbbképzést folyat az erre vonatkozó külön jogszabály 
rendelkezései szerint. 

 -A képzéshez kapcsolódó területeken művészeti alkotó munkát, 
tudományos kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező 
tevékenységet végez. A képesítési követelményekhez kapcsolódó 
gyakorlati oktatás keretében saját szervezetében színházi előadásokat 
tart, tanulmányi célú filmeket, televíziós játékokat és 
videoprogramokat készít és forgalmaz. 

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

- Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi 
kapcsolatait fejleszti és ápolja, rendszeres kapcsolatot tart a külföldi 
társintézményekkel, segíti a szomszédos országok magyar nyelvű 
színházi és televíziós szakembereinek képzését. Részt vesz a 
színházi- és filmoktatás nemzetközi szervezeteinek munkájában, 
támogatja az oktatók és hallgatók cseréjét, részvételét nemzetközi 
fesztiválokon, külföldi szakmai kurzusokon. 

- Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. 
- Az alaptevékenységéhez tartozó feladatok megoldásához saját 

szervezetében művészi gyakorló helyeket: műtermeket, film-, 
televízió- és hangstúdiókat, vetítő, vágó és  montírozó helyiségeket és 
berendezéseket üzemeltet, színpadi gyakorló helyeket és azokat 
kiszolgáló díszlet-, jelmez- és kelléktárakat működtet, a hallgatók 
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részére tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári, kottatári és videotári 
szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási 
lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a 
hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi 
ellátását szolgálják. 

- Az alkalmazásában lévő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat 
végez a vonatkozó jogszabályok szerint. 

- Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos 
fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat. 

- Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, pénzügyi, 
gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket 
működtet. 

 
- Kisegítő, kiegészítő tevékenységek: 

 
Alaptevékenységet kiegészítő tevékenységek 
- költségtérítéses felsőfokú szakemberképzés, 
- felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása, 
- OKJ-ben szereplő szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli 

szakképzés, 
- Tanfolyami keretben szervezett szakképzés és továbbképzés, 
- Képzéshez kapcsolódó kutatás, fejlesztés, művészeti alkotó, 

forgalmazó, szolgáltató, szaktanácsadási tevékenység. 
 
Alaptevékenységet kisegítő tevékenységek: 

- hallgatók kollégiumi elhelyezése, kulturális, sportolási 
lehetőség, 

- alkalmazásban lévő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatok 
végzése, 

- az intézmény fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok, 

- igazgatási, pénzügyi, gazdasági, műszaki feladatok ellátása. 
 

- Vállalkozási tevékenység:  
2004.évben nem végez az intézmény. 

 
- Az Egyetem gazdasági társaságok működésében nem vesz részt. 

 
e.) 2004. évi költségvetés főbb adatai: 
- kiadási előirányzat:      861.084e Ft 
- saját bevételek előirányzata:    166.023e Ft 

ebből:- intézményi működési 
bevétel előirányzata:       46.023e Ft 

- átvett pénzeszközök 
előirányzata:    120.000e Ft 

 költségvetési támogatás előirányzata - 695.061e Ft 
- engedélyezett létszám (teljes munkaidősre  

átszámítva)             190 fő 
- betöltött létszám 01.01.-én (teljes munka- 

idősre átszámítva)            182 fő 
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- fontosabb beszerzések, felújítások 
A 2004. évi költségvetési elvonások miatt idén semmilyen nagyobb volumenű 
beszerzést illetve felújítást nem tervezünk. Sor kerül � központi beruházásból � a 
Vas u. 2/c. számú épület külső kőburkolatú homlokzatának cseréjére, felújítására. 

 
 

f.) Feladatmutatók megnevezése: 
 

551337 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása 
  - ellátottak létszáma  (fő) 
  - férőhelyek száma  (db) 
 
803119 Egyetemi oktatás 
  - nappali tagozatos 
     hallgatók létszáma  (fő) 
  - nappali tagozatos 
     hallgatókra átszámított 
     létszám   (fő) 
 
803317 Egyetemi, főiskolai tovább- 
  képzés 
  -képzésben résztvevők  
    száma   (fő) 
  -tanfolyamok száma  (db) 
 
804028 Iskolarendszeren kívüli  
  képzés    
  -oktatásban résztvevők 
  száma    (fő) 

-csoportok száma  (db) 
 

 
Budapest, 2004. február 28. 
 
 
 
 
 
        Székely Gábor                 Bukovszky Magdolna 
              rektor       gazdasági főigazgató 
 
 
 

Felügyeleti szerv 
 


