Formanek Zsuzsanna

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21 § (3) bekezdése, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 40. §-a, a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, a végrehajtásáról
szóló 12/2020 (II.7.), rendelet, a Felnőttképzésről szóló 2013. évi törvény, az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet
módosításáról szóló 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet, valamint az iskolai és iskolarendszeren kívüli képzéseket
érintő változásokról szóló rendeletek alapján.

A BUDAI RAJZISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA és SZAKGIMNÁZIUM
többcélú köznevelési intézmény alapító okirata,
a VKA 008/2020. számú, 2020. június 22-én kelt határozatával a jogszabályi változások
figyelembevételével, az eredeti intézményi kereteken belüli átszervezéssel módosította a
VIZUÁLIS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY
A jelen Alapító okirat hatálybalépésének időpontja: 2020. szeptember 01.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az intézmény alapítója és fenntartója:
Székhelye:

VIZUÁLIS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY
1123 Budapest, Alkotás u. 45.

Az intézmény hivatalos neve:

Budai Rajziskola - Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium

Az intézmény rövid neve:
Székhelye:
Neve angolul:

Budai Rajziskola
1123 Budapest, Alkotás u. 45.
The Buda Art School

Telephelye/tagintézménye:

nincs

Az intézmény OM azonosító száma:

101156

Alapítás éve:
Módosító okiratok kelte:

1996
2012.12.10.
2013.05.29.
2015.08.27.
2016.04.29.

Felügyeleti szervei:
Szakmai törvényességi felügyelet:
Általános törvényességi felügyelet:

Vizuális Kultúráért Alapítvány
Budapest Főváros Kormányhivatala

Az intézmény típusa:

többcélú köznevelési intézmény
(szakgimnázium, alapfokú művészeti iskola)

Az intézmény munkarendje:

nappali rendszerű iskolai oktatás
esti oktatás munkarendje (iskolarendszerű felnőttoktatás)
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Az intézmény alapfeladatai:

szakgimnáziumi nevelés-oktatás
(TEÁOR 8532 szakmai középfokú oktatás,
TEÁOR 8541 felső szintű, nem felsőfokú szakmai oktatás)
alapfokú művészetoktatás
(TEÁOR 8520 alapfokú oktatás)

Az intézmény kiegészítő tevékenysége: felnőttképzés
(TEÁOR 8559 máshová nem sorolható felnőtt és egyéb oktatás)

1./a Szakgimnáziumi nevelés-oktatás: érettségi után, kizárólag szakképzési évfolyamokkal
Szakmacsoport

Ágazat

4. Művészet,
közművelődés,
kommunikáció

Képző- és
iparművészet

OKJ szám

Szakképesítés
neve

Képzési
idő

Évfolyam

Munkarend

54 211 04

Grafikus

2 év

1/13 - 2/14.

nappali /
esti /

54 211 10

Művészeti és
médiafotográfus

2 év

2/14.

nappali /
esti

54 211 06

Ötvös

2 év

2/14.

nappali /
esti

55 211 01

Aranyműves

1 év

1/15.

esti

A képzés státusa:
kifutó/induló
kifutó
(rendeletmódosítás
miatt)
kifutó
(rendeletmódosítás
miatt)
kifutó
(rendeletmódosítás
miatt)
kifutó
(rendeletmódosítás
miatt)

1./b Szakgimnáziumi nevelés-oktatás: érettségi után, kizárólag szakképzési évfolyamokkal

Tanulmányi
terület

Szakképesítés
azonosító
szám

Szakképesítés
elnevezése

Évfolyam

2 év

1/13 - 2/14.

2 év

1/13 - 2/14.

Ötvös

2 év

1/13 - 2/14.

Festő

2 év

1/13 - 2/14.

Divatstílus- és
jelmeztervező

2 év

1/13 - 2/14.

nappali /
esti

induló

-

1 év

1/15.

esti

induló

Szakirány

Művészeti
grafikus
Művészeti és
médiafotográfus
4 0213 01
Művészet

5 0213 01

Képző- és
iparművészeti
munkatárs

Aranyműves

A képzés
státusa:
kifutó/induló

Képzési
idő

Munkarend

nappali /
esti
nappali /
esti
nappali /
esti
nappali /
esti

induló
induló
induló
induló
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A szakmai gyakorlati képzés megszervezésének módja
Saját gyakorlati oktatási helyszín biztosításával (fotográfus műterem, fotólabor, ötvös tanműhely,
képgrafikai műhely, grafikai szaktanterem, divatstílus-és jelmeztervező szaktanterem, számítógépes
labor, rajzterem, festő-, mintázó műhely)
2.

Alapfokú művészetoktatás

Művészeti ág
Képző- és
iparművészeti

Tanszak

Művészeti áganként a legmagasabb
tanulólétszám, amelyet az alapfokú
művészeti iskola fogadni képes

Képzőművészeti (kifutó)
90

Grafika - festészet

Az intézmény alapfokú évfolyamai:

Előképző 1 Előképző 2 / Alapfok 1-6. évfolyam

Az iskolarendszerű képzések maximális tanuló / gyermeklétszáma: 250 fő
Az intézmény alapfokú és szakgimnáziumi - szakképző évfolyamainak száma, létszáma képzési szintenként
Intézménytípus

szakgimnáziumi
évfolyamok

szakgimnázium összesen:
alapfokú művészeti iskola /
2+6 évfolyam összesen:

Évfolyam

Munkarend

Maximális létszám

1/13.; 2/14.

nappali
rendszerű
oktatás

110

1/13; 2/14; 1/15.

esti oktatás

50
160

1-2. Előképző
1-6. Alapfok

du. és esti
időpontokkal

90

Az intézmény működéséhez szükséges helyszín biztosítása
Az intézmény a működését a Budapest, XII. ker. Alkotás u. 45. sz. alatti (hrsz.: 7799) 1064 m 2 alapterületű,
önálló, kertes iskolaépületben folytatja. Az épület a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat
tulajdona, amelyet a fenntartó határozott idejű, hosszú távú bérleti szerződéssel bérel 2001 év óta. A
bérleti szerződés lehetővé teszi a bérleti viszony további meghosszabbítását.
Az intézményben a gyermekétkeztetés ellátásának módja: külső szolgáltatóval kötött szerződés alapján
Az intézmény gazdálkodásának módja: önállóan gazdálkodó intézmény
Az intézmény nyilvántartási száma:
Az intézmény jogállása:

190. szám

önálló jogi személy

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon
A többcélú köznevelési intézmény működéséhez szükséges vagyont az intézményt fenntartó Vizuális
Kultúráért Alapítvány biztosítja (nyilatkozat száma: VKA/009/2020). Az intézmény működéséhez
szükséges pénzügyi forrásokat részben a fenntartó által rendelkezésre bocsátott költségvetési
támogatás, részben a magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek által nyújtott alapítványi
támogatások és egyéb, az alaptevékenységgel összefüggő tevékenységek bevételei biztosítják, amelyet
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az intézményi pályázati támogatások, költségtérítések és az iskolarendszeren kívüli oktatás bevételei
egészítenek ki.
Az alapítvány, illetve az intézmény alaptevékenységéhez kötődő bevétele, valamint vállalkozási
tevékenységének eredménye kizárólag az intézményi alaptevékenység fejlesztésére fordítható.
Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett
a/ Az intézmény vezetője a fenntartó Alapítvány kuratóriuma által jóváhagyott költségvetés keretei
között, önállóan gazdálkodik. Az intézmény az oktatási feladatokhoz saját eszközökkel rendelkezik,
illetve a fenntartó birtokában lévő eszközöket, ill. vagyontárgyakat az oktatási feladatainak ellátására
szabadon használhatja.
b/ Az intézmény vezetője az iskolaépület és eszközpark időszakos szabad kapacitását, az
alaptevékenység sérelme nélkül, jogosult bérbe adni, vagy egyéb módon hasznosítani.
e/ Az intézmény vezetője a rábízott vagyon felhasználásáról évente írásban beszámol a fenntartónak.
Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
a/ Az intézmény vezetője a vagyon felett teljes jogkörrel rendelkező vezetői felelősség mellett, önállóan
rendelkezik.
b/ A gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó székhelyén kívül, megbízás keretében látják
el, amelynek helyi teendőit az intézmény saját alkalmazottja végzi.
c/ Az intézményt a hatóságok és harmadik személyek előtt az intézmény vezetője önállóan képviseli.
Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét 5 év időtartamra a fenntartó Alapítvány nevezi ki, és gyakorolja felette a
munkáltatói jogokat. A kinevezés megújításához megkéri az oktatásért és köznevelésért felelős
miniszter egyetértését (miniszteri egyetértő határozat száma: VIII/3935-2/2020/KÖZNEVIG; kelte: 2020.
június 03.). A kifizetői feladatkör az intézményre hárul.
Az intézmény adószáma: 18228232-1-43
Az intézmény valamennyi pénzforgalmi számlaszáma: K&H Bank 10400171-01700710-00000000

Budapest, 2020.06.22.

------------------------------------------------------------------Formanek Zsuzsanna, kuratóriumi elnök
a Fenntartó képviselője

