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Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a Magyar Képzőművészeti
Egyetem alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Magyar Képzőművészeti Egyetem
1.1.2. rövidített neve: MKE

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Hungarian University of Fine Arts
1.2.2. német nyelven: Ungarische Universität der Bildenden Künste
1.2.3. francia nyelven: Université Hongroise des Beaux – arts
1.2.4. olasz nyelven: Universita Ungherese di Belle Arti
1.2.5. orosz nyelven: Beнгерcкuй yнuверситет uзобразительных ucкусcтв

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
1.3.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Somogyi József Művésztelep – Egyetemi
Képzési és Oktatási Központ

8237 Tihany, Völgy utca 49.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Országgyűlés
2.2.2. székhelye:1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium
3.1.2. székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium
3.2.2. székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az Nftv. 2. § (1) bekezdése alapján oktatási, tudományos
kutatási és művészeti alkotótevékenység folytatása.
4.2.

1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

854200

Felsőfokú oktatás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
 a 6.3. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést,
mesterképzést, osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e
képzésben oklevelet ad ki.
 az oktatásért felelős miniszternek a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján
kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben egyetemi szintű képzést
folytat.
 a 6.3. pontban meghatározott tudományterületen doktori képzést folytat és doktori
fokozatot ad ki.
 a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvényben, az Nftv.-ben, a szakképzésről szóló
1993. évi LXXVI. törvényben, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben, és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltak szerint
részt vesz a köznevelési, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az
ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.
– köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartójaként köznevelési feladatokat lát el,
pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményként gyakorló köznevelési intézmény
fenntartója.
– a képzés céljait szolgáló művészeti gyakorlóhelyeket (műhelyeket, művésztelepet) tart
fenn.
– a nemzeti és az egyetemes kultúra, a művészetek közvetítésével, művelésével és
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–
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–
4.4.

1.
2.
3.
4.
5.

fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a
hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.
fejleszti és ápolja az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi
kapcsolatokat
tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és
jegyzetellátást, könyvtári- és műhelyszolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és
sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat folytat, amelyek a hallgatók
beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
az alkalmazásában lévő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó
jogszabályok szerint.
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.
felvételi előkészítőt és egyéb tanfolyamokat tart.
a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelési és fejlesztési, művészeti,
szaktanácsadói és egyéb tevékenységet lát el.
regionális képzőművészeti tehetségkutató programot (RTP), Barcsay képzőművészeti
kiállítóprogramot, kiállító termet működtet.
vizuális nevelési módszertani központban programokat vezet, felügyel.
a felsőoktatási intézményi infrastruktúra szabad kapacitásait hasznosítja.
könyvtári, levéltári feladatokat lát el, valamint művészeti közgyűjteményt tart fenn.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám
082030

kormányzati funkció megnevezése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatások

082051

Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

082052

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

7.

082061

Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és
információközvetítő tevékenység
Múzeumi gyűjteményi tevékenység

8.

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

9.

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

10.

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

11.

083020

Könyvkiadás

12.

083030

Egyéb kiadói tevékenység

085010

Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással
kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

6.

13.
14.

086020
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15.

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

16.

091240

Alapfokú művészetoktatás

092221

24.

092290

Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő
szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző
iskolákban
Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés
megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának
szakmai feladatai a szakképző iskolákban
Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés
megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai
feladatai a szakképző iskolákban
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a
szakképző iskolákban
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és
szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

25.

093010

Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

26.

093020

Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

27.

094110

Felsőoktatási szakképzés

094120

Szakirányú továbbképzés

094170

Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

094210

Felsőfokú oktatás

31.

094250

Tankönyv- és jegyzettámogatás

32.

094280

Hallgatók lakhatásának biztosítása

33.

094290

Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés

34.

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

095040

17.
092222
18.
092223
19.
20.

092231
092232

21.
092260
22.
23.

28.
29.
30.

092270

36.

096015

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai
szolgáltatások
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

37.

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

38.

096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

096040

35.

40.

097010

Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

41.

098010

Oktatás igazgatása

42.

098040

Nemzetközi oktatási együttműködés

39.
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4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv élén magasabb vezetői megbízás alapján a rektor áll, akit – nyilvános
pályázat útján – Magyarország köztársasági elnöke az Nftv. vonatkozó rendelkezése
szerint legfeljebb öt évig terjedő időtartamra bíz meg, illetve ment fel. A határozott idejű
megbízás egy alkalommal meghosszabbítható. A rektor felett az egyéb munkáltatói jogokat
a fenntartó gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A felsőoktatási intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A felvehető maximális hallgatólétszám: 1 046 fő

6.2.

A felsőoktatási intézmény
6.2.1. kari és szervezeti tagolása:
A felsőoktatási intézmény szervezeti felépítését, tagolását, vezetési szerkezetét, a vezetői
és magasabb vezetői választások eljárási rendjét, valamint az egyes szervezeti egységek
feladatait, működését, a felsőoktatási intézményen belüli kapcsolattartás rendjét a
szervezeti és működési szabályzat részeként elfogadott szervezeti és működési rend
határozza meg.
A felsőoktatási intézményben – az 1. mellékletnek megfelelően – oktatási, tudományos
kutatási, funkcionális és szolgáltató szervezeti egységek működnek.
A tanszékek, a Doktori Iskola és a lektorátus meghatározott tudományterületet, illetve
művészeti szakterületet művelő oktatási szervezeti egységek, amelyek ellátják legalább
egy tantárggyal összefüggésben a képzés, a tudományos kutatás, az oktatásszervezés
feladatait.
A funkcionális szervezeti egységek a felsőoktatási intézmény működtetési feladatainak
ellátását, az oktatást és a tudományos kutatást segítik. Ide tartoznak a gazdasági,
igazgatási, informatikai, üzemeltetési, szervezési és egyéb adminisztrációs feladatokat
ellátó szervezeti egységek.
A szolgáltató szervezeti egységek speciális szolgáltatást nyújtanak. Ide tartoznak a Stróbl
Alajos Kollégium, a Somogyi József Művésztelep – Egyetemi Képzési és Oktatási Központ, a
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Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény és a Marketing, Kiállítási és Nemzetközi
Iroda.
6.2.2. a kancellár megbízási rendje:
A felsőoktatási intézmény működtetését a kancellár végzi, akit – nyilvános pályázat útján –
Magyarország miniszterelnöke az Nftv. vonatkozó rendelkezése szerint bíz meg, illetve
ment fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat az Nftv. 13/A. § (4) bekezdése alapján az
oktatásért felelős miniszter gyakorolja.
6.2.3. fenntartott intézménye(i) megnevezése és székhelye:

1
6.3.

fenntartott intézmény megnevezése
Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és
Kollégium
A felsőoktatási intézmény képzési
szakmacsoportjai és azok helyszíne:
képzési szint

1.

doktori képzés

szintjei,

fenntartott intézmény székhelye
1093 Budapest, Török Pál utca 1.
képzési

képzési terület, tudományterület,
szakmacsoport
– művészetek

területei,

tudományterületei,

képzés helyszíne
(székhely, telephely,
székhelyen kívül)
székhelyen, telephelyen

– művészet
2.

mesterképzés

– pedagógusképzés

székhelyen, telephelyen

– művészet
3.

alapképzés

székhelyen, telephelyen

6.4.

Az alaptevékenység ellátásán túl köznevelési, nyilvános könyvtári, közművelődési,
közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, egyéb feladatok: könyvtári,
levéltári, képzőművészeti gyűjteményi feladatok ellátása.

6.5.

A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon: 2. melléklet szerint.

6.6.

Egyéb rendelkezések:
Felsőoktatási 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.

6

Okirat száma: KVFO/ 83322/2019-ITM

1. melléklet

Okirat száma: KVFO/ 83322/2019-ITM

2. melléklet

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi száma

vagyon feletti
rendelkezés joga

az ingatlan
funkciója, célja

1

1062 Budapest, Andrássy út
69.

29499

állami tulajdon. MKE
kezelői jog

oktatás

2

1062 Budapest, Andrássy út
71.

29500

állami tulajdon. MKE
kezelői jog

oktatás

3

1063 Budapest, Kmety György
28248
utca 27.

állami tulajdon. MKE
kezelői jog

oktatás

4

1062 Budapest, Bajza utca 39.

28347

állami tulajdon. MKE
kezelői jog

oktatás

5

1062 Budapest, Bajza utca 41.

28345

állami tulajdon. MKE
kezelői jog

oktatás

6

1087 Budapest, Stróbl Alajos
utca 3/A

38840/4

állami tulajdon. MKE
kezelői jog

kollégium

7

8237 Tihany, Völgy utca 49.

Belterület 518,
519

állami tulajdon. MKE
kezelői jog

művésztelep

8

1093 Budapest, Török Pál
utca 1.

37005

állami tulajdon. MKE
kezelői jog

Gyakorlóiskolai
oktatás

9

1118 Budapest, Somlói út 9.

5367

állami tulajdon. MKE
kezelői jog

Gyakorlóiskola
kollégiuma

5085

állami tulajdon. MKE
kezelői jog

Gyakorlóiskola
kollégiuma

7462/0/A/4

intézményi tulajdon

egyetemi
lakás

10 1118 Budapest, Somlói út 26.
11

1016 Budapest, Piroska utca
10. I/4.

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM 2019.
szeptember 25. napján kelt, 2019. szeptember 01. napjától alkalmazandó KVFO/83322-1/2019-ITM
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 30.
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