
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Az intézmény alapítója: Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete  . 

székhelye: 1068 Budapest Városligeti fasor 38.    . 

 

Az intézmény fenntartója: Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete  . 

székhelye: 1033 Budapest Vörösvári út 101.  

 

Az intézmény fenntartójának értesítési címe:1033 Budapest Vörösvári út 101.  

  . 

 

Az intézmény neve: Kőbányai Zenei Stúdió Magyar Zeneművészek és Táncművészek 

Szakszervezete Művészeti Szakgimnáziuma . 

Az intézmény rövid/rövidített neve: MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió . 

székhelye: 1103 Budapest, Cserkesz u. 39.    . 

 

telephelye(i)/tagintézménye(i): - 

 

Az intézmény OM azonosító száma: 101746 . 

 

Az intézmény adószáma:18168781-1-42 . 

 

Alapítás éve: 1998.    . 

 

Törvényességi felügyeleti szerve: 

Szakmai törvényességi felügyelet: Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete 

Általános törvényességi felügyelet:  Budapest Főváros Kormányhivatala 

 

Az intézmény típusa:   szakgimnázium 

 

Az intézmény munkarendje:  nappali 

esti 

 

Az intézmény alapfeladata:   szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

felnőttoktatás 

 

szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

érettségi után kizárólag szakképzési évfolyamokkal 
 

szakma azonosító száma szakképesítés 
képzési 

idő 
évfolyam munkarend kifutó/induló 

4 0215 08 

Szórakoztató 
zenész II. 
(énekes 
szólista, 
fafúvós, 

rézfúvós, 
húros/vonós, 

billentyűs, 
ütős) 

2 év 
1/13. 

 

nappali, 

esti 
induló 

 

 



5 0215 08 

Szórakoztató 
zenész I. 
(énekes 
szólista 
fafúvós, 

rézfúvós, 
húros/vonós, 

billentyűs, 
ütős) 

1 év 
3/15 

 

nappali, 

esti 
induló 

 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával  

 

szakmacsoport ágazat OKJ szám szakképesítés 
képzési 

idő 
évfolyam munkarend kifutó/induló 

4. Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

- 54 212 08 

Szórakoztató 
zenész II. 
 (Énekes 

szólista vagy 

Szórakoztató 

zenész: 

fafúvós, 

húros/vonós, 

billentyűs, ütős) 

1 év 14/2. 
nappali, 

esti 
kifutó 

4. Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

 55 212 07 

Szórakoztató 
zenész I. 
 (Énekes 

szólista vagy 
Szórakoztató 

zenész: 
fafúvós, 

húros/vonós, 
billentyűs, ütős) 

1 év 16/4. 
nappali, 

esti 
kifutó 

 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: 

saját gyakorlati oktatási hely biztosításával  

 

Az intézmény évfolyamainak száma, 

maximális tanulólétszáma / gyermeklétszáma: 
 

intézménytípus évfolyam munkarend maximális létszám 

szakgimnázium 
1/13 – 2/14 

3/15 - 4/16. 

nappali 300 

esti 60 

 

Az intézményben a 

gyermekétkeztetés ellátásának módja: nincs kiskorú gyermek (érettségire épülő képzés), nincs 

szervezett étkeztetés 

 

Az intézmény gazdálkodásának módja: a fenntartó által biztosított kereten belül önállóan 

gazdálkodó intézmény 

 

Az intézmény nyilvántartási száma: 240. szám 

 

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

 

 

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 

- A fenntartó által ingyen rendelkezésre bocsátott vagyon, a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 




