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A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének elnöksége - a 
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2 § (2) bekezdése és a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2) bekezdése alapján - az 1./1998.(II.18.) 
számú határozatával megalapította a Kőbányai Zenei Stúdió Magyar Zeneművészek 

és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakiskoláját.   
 
1. A szakképző iskola neve: 

Kőbányai Zenei Stúdió Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete 
Művészeti Szakképző Iskolája. 

 
2. A szakképző iskola feladatellátási helye:  

1103 Budapest, Cserkesz u. 39. 
 
3. A szakképző iskola székhelye: 

1103 Budapest, Cserkesz u. 39. 
A szakképző iskolának nincs tagintézménye és további telephelye. 

 
4. A szakképző iskola alapításának éve: 

1998. 
 
5. Az alapító, fenntartó, működtető neve: 

Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete 
 

6. Az alapító, fenntartó, működtető címe:  
1068 Budapest, Városligeti fasor 38. 

 
7. Az intézmény típusa: 
szakképző iskola 

 
8. A szakképző iskola OM azonosító száma: 

101746  
 
9. Az alapító, fenntartó képviselője:  

Dr. Gyimesi László, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete 
főtitkára, Sólyom-Nagy Sándor, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek 

Szakszervezete elnöke. 
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A Fővárosi Bíróság a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetét az 

1989. évi II. törvény 15. § (1) bekezdése alapján a 183. sorszám alatt a társadalmi 
szervezetek nyilvántartásába bejegyezte. 

 
10. A szakképző iskola felügyeleti szerve:  

a) Szakmai, törvényességi felügyelete: 
A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete titkársága 

b) A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete:  

Budapest Főváros Kormányhivatala 
1056 Budapest, Váci u. 62-64. 

 
11. A szakképző iskola működési területe: 

Országos beiskolázású, valamint a határon túli magyar és Európai Uniós tanulók 
fogadásával nemzetközi beiskolázású. 
 

12. A szakképző iskola munkarendje: 
Nappali oktatás munkarendje, esti oktatás munkarendje 

 
13. A szakképző iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 

Az intézmény tanulólétszáma az évenkénti beiskolázással nem haladhatja meg a 360 
főt. Ebből a nappali rendszerű oktatásban résztvevők száma nem haladhatja meg a 
300, az esti rendszerű oktatásban résztvevők száma nem haladhatja meg a 60 főt. 

A szakiskolai nevelésben nappali rendszerű oktatásban részvevők száma nem 
haladhatja meg a 100 főt, az esti rendszerű oktatásban résztvevők száma a 20 főt.  

A szakközépiskola nevelésben nappali rendszerű oktatásban részvevők száma nem 
haladhatja meg a 200 főt, az esti rendszerű oktatásban résztvevők száma a 40 főt. 
 

14. A szakképző iskola alapfeladata: 
Szakközépiskolai nevelés – oktatás, 

Szakiskolai nevelés – oktatás,  
a) Szórakoztató zenész II. elágazás (OKJ 31 212 01 0010 31 01) középfokú 

szakképesítés megszerzésére és szakmai vizsgáztatásra való felkészítést nyújtó 
szakmai képzés (kifutó évfolyamok); 
b) Szórakoztató zenész I. (OKJ 31 212 01 0001 54 01) érettségi vizsgára és 

szórakoztatózenész II. középfokú szakképesítésre alapuló ráépülésre, emelt szintű 
szakképesítés megszerzésére és szakmai vizsgáztatásra való felkészítést nyújtó 

szakmai képzés (kifutó évfolyam); 
c) 2013. szeptember 1-től Szórakoztató zenész (OKJ 54 212 08) érettségi 

végzettséghez kötött emelt szintű szakképesítés (a szakmairány megjelölésével: 
Énekes szólista vagy Szórakoztató zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, 
ütős) szakképesítés megszerzésére és szakmai vizsgáztatásra való felkészítést nyújtó 

szakmai képzés. 
Az alaptevékenység TEÁOR száma: 80.22 
A hozzárendelt FEOR szám: 2724 

A szórakoztató zenész képzés központi tantárgyi programjának engedélyszáma: 
2733/56/98. 
A a) és a b) pont alapján folytatott képzés esetében a 38/401/2009 számú OKM 
közleményben kihirdetett központi programban foglaltakat is alkalmazni kell. 
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A c) pont alapján folytatott szakmai felkészítés esetében a 14/2013. (IV.5) NGM 
rendeletben kiadott kerettantervben foglaltak alkalmazása kötelező. 
 

15. A szakképző iskola évfolyamainak száma:  

- középfokú szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai felkészítés 3 évfolyam 
(13/1., 14/2., 15/3.) (kifutó évfolyamok); 

- emelt szintű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai felkészítés 1 évfolyam 
(16/4.) (kifutó évfolyam); 

- 2013. szeptember 1-től emeltszintű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai 
felkészítés 2 évfolyam (13/1/1., 13/1/2., 14/2.) 
 

16. A szakképző iskola OKJ szerinti adatainak meghatározása: 
- szakmacsoport: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

- szakképesítés megnevezése:  
 szórakoztató zenész (szakmairány megnevezésével), szakképesítés azonosító 

száma: 54 212 08; 
 szórakoztató zenész II. elágazás (műfaj és hangszer megjelölésével), 

szakképesítés azonosító száma: OKJ 31 212 01 0010 31 01 (kifutó szakma); 
 szórakoztató zenész I. ráépülés (műfaj és hangszer megjelölésével), 

szakképesítés azonosító száma: OKJ 31 212 01 0001 54 01 (kifutó szakma); 

 
17. A szakképző iskola jogállása: 
A szakképző iskola önálló jogi személy. 

 
18. A szakképző iskola feladatainak ellátását szolgáló vagyon: 

- A fenntartó által rendelkezésre bocsátott vagyon, a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletében a nevelési-
oktatási intézmények kötelezően előírt (minimális) jegyzék alapján. 

- Az állami költségvetés által biztosított hozzájárulás. 
- A fenntartó által biztosított pénzügyi támogatás. 

- Térítési díj, tandíj  
- A feladatellátást és székhelyet biztosító ingatlan természetben a (Budapest X. ker. 

41552 helyrajzi számú, 2229m2 földrészen 881 m2 beépített területű ingatlan) 1103 
Budapest Cserkesz u. 39. szám alatt a Budapest Főváros Kőbánya X. kerületi 
Önkormányzat tulajdona, melyet a szakképző intézmény számára tartós, határozatlan 

időre használatba adta. 
- A fenntartó a jogszabályban központilag előírt jegyzék szerint a saját vagyona 

terhére biztosítja a szakképző iskola berendezését, eszközét és felszerelését.  
 

19. Rendelkezés a szakképző iskola feladatainak ellátását szolgáló vagyon 
felett: 
A szakképző iskola feladatainak ellátását szolgáló vagyonra vonatkozó kiadványozási 

és kötelezettségvállalási, továbbá beszerzési és elidegenítési jog – a szakképző 
iskolával történő egyeztetés mellett - a fenntartót illeti meg. 

 
20. A szakképző iskola gazdálkodása: 

A gazdálkodási, pénzügyi és munkáltatói feladatokat a fenntartó a székhelyén látja 
el. A szakképző iskola a fenntartó részben önállóan gazdálkodó szervezeti egysége, 
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amely a költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az iskola a 

gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem 
vállalhat. Az iskola vállalkozói tevékenységet nem végez. 

 
21. A szakképző iskola vezetőjének kinevezési rendje: 

A szakképző iskola egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, aki ellátja az intézmény 
képviseletét és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az igazgatót a fenntartó nevezi ki 
határozatlan időre. 

 
22. A szakképző iskola szabályzatai: 

A szakképző iskola működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 
szabályzat, a házirend, a munkavédelmi szabályzat, a tűzvédelmi szabályzat, valamint 

a pénzkezelési-, pénztár- és értékmegőrzési szabályzat tartalmazza. 
 
23. A szakképző iskola Alapító Okiratának hatálya: 

Az intézmény Alapító Okiratát a Magyar Zeneművészek és Táncművészek 
Szakszervezete Elnöksége 1998. február 18-i ülésén fogadta el, 2004. március 17-i , 

2009. szeptember 30-i és 2013. március 20-i ülésén, titkársága 2013. augusztus 5-i 
ülésén módosította. Jelen Alapító Okirat a módosításokkal egybeszerkesztett. 

Az Alapító Okirat az utolsó módosítást követő napon lép hatályba.  
 

 

 
Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete  

alapító képviseletében 
 

 

 
 

 
dr. Gyimesi László  

főtitkár 
 
 


