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ALAPITO OKIRA T
2020
Szent Gyorgy Hang- es Filrnmfiveszeti
Technikum
1096 Budapest, Lenhossek utca 24.
OM azonosit6: 100530

Keszitette

Hatalvba lep: 2020. julius 01.

ALAPiTO OKIRA T

1. lntezmeny hivatalos neve (ket tanitasi nyelvu vagy nernzetlseqt intezmeny eseten ket
nyelven): Szent Gyorgy Hang- es Filmmuveszeti Technikum
2. Intezmeny rovid/roviditett

neve (amennyiben van ilyen, rovid/roviditett

nev

szabalyozasa: 20/2012. EMMI rendelet 126.§):.Szent Gyorgy Technikum
3.

lntezmeny szekhelye: 1096 Budapest, Lenhossek u. 24.

4. lntezmenytetephelye.nincs

5.

Intezmeny taqlntezrnenye: nincs

6. OM azonosit6: 100530

7. Letesltes napja (else, azaz az intezrnenyt letrehozo alapft6 okirat kelte): 1998.07.16
Nyilvantartasba vetel daturna: -

8. Alapit6 neve: Vedelem Oktatasi Kozpont Korlatolt FelelossegOTarsasaq

9. Alapit6 szekhelye: 1118 Budapest, Nagyszeben ter 3.

10. Fenntart6 neve: Szent Gyorgy Nonprofit Kozhasznu Korlatolt Felelossegu Tarsasag

11. Fenntart6 szekhelye: 1096 Budapest, Lenhossek u. 24.
12. FelOgyeletiszerv:
al szakmai, torvenyesseqi felOgyelet: az tntezrneny fenntart6ja, a Szent GyOrgy Nonprofit
Kozhasznu Korlatolt FelelossegOTarsasaq
b/ a fenntart6i tevekenyseq torvenyesseqi felOgyelete: Budapest Fovaros Korrnanyhivatala
(1056 Budapest, Vaci utca 62-64)

13. Az intezmeny tipusa: technikum

14. Az intezrneny oktatasi munkarendje: nappali, esti

15. Az intezrneny mukodesi terOlete: orszaqos

16. Az intezrnenybe feladatellatasi helyenkent es rnunkarendenkent felvehet6 maxlmalis
gyermekltanul6letszam:
Szekhelyen:
technikumi szakmai oktatas nappali munkarend: 80 fo, technikumi szakmai oktatas esti munkarend:
50 fo felnottoktatas nappali munkarend szerint: 60 fo, felnottoktatas

esti munkarend szerint: 60 fo.

Az epuletben egyszerre 100 fo tart6zkodhat.

17. lskolatlpusonkent az evfolyamok szamaJ6vodaicsoportok szama:

~~fhni.~.LJm;J(~.~,.V1.4.
18. Az intezrneny feladata a kovetkez6k szerint:
a/ alapfeladatanak jogszabaly szerinti megnevezese, tovabba:
Alapfoku muveszetoktatas eseten a muveszeti agak, azon belUl a tanszakok
megnevezese.
Szakkepzes eseten feladatellatasl helyenkent es munkarendenkent az Orszagos
Kepzesi Jegyzekben (kifut6 kepzes vonatkozasaban), a Szakmajegyzekben es az
EMMIszakmajeqyzekeben (2020.szeptember 1-jen indul6 kepzesek vonatkozasaban)
meghatarozottak

szerint

a

szakmacsoportokat,

agazatokat,

a

kepesites

megnevezeset, azonosit6 szarnat, valamint a gyakorlati kepzes megszervezesenek
m6djat.

kffut6 kepzes:
szakgimnaziumi neveles-oktatas - erettsegi utani kizarolag szakkepzesi evfolyamokkal
szakmai elrneleti es gyakorlati oktatas az alabbi OKJ szakmakban

szakmacsoport

agazat

OKJ szarn

szakkepesites megnevezese

evfolyam

munkarend

MOveszet,
kozrnuvelodes,
komrnunlkaclo

Hang-, film es
szlnhaztechntk
a

5421301

Hangmester

14

nappali

a gyakorlati oktatas rneqszervezesenek media (22912012.(VIII. 28.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdes
4.12 pontja figyelembe vetelevet): iskolai tanmOhelyben

indul6 kepzes:

agazat

Szakma azonosit6
szama

szakkepesltes
megnevezese

evfolyam

munka-rend

Kreativ

502111613

Hangtechnikus

13

nappali

Kreatfv

502111610

gyakorlati oktatas meqszervezesenek

Mozgokep- es
animaci6keszit6

nappali

13

m6dja: iskolai tanmGhelyben

Sajiltos nevelesl igenyu gyermekek elliltilsa eseten az 6vodai, iIIetve iskolai oktatils
irilnyelve szerinti meghatilrozilsa (Nkt. 4. § 25. pontja alapjiln)
b/ szakfeladatanak jogszabtJly szerinti meqnevezese
c/ kiegeszit6 ievekenyseqe
Az. intezrneny nem lat el Sajatos nevelesi igenyG gyermeketltanul6kat.
19. Az. intezrnenyben ellatott gyermekltanulMtkeztetes

m6dja: nines gyermekltanulMtkeztetes

20. Az. intezrneny joqallasa: reszben onalloan mGkOd6

21. Az intezmeny feladatellatasat szolgal6 vagyon, peldaul (csak javaslatok):
a)

fenntart6i es egyeb tarnoqatasok

b)

intezrneny bevetelei

c)

tanul6i kOltsegterftes

d)

berlemeny (hatarozott idejG szerzodes,

1096 Budapest l.enhossek

utea 24. szam alatti

iskolaepulet): A Budapest Fovaros IX. kerOlet Ferencvaros Onkormanyzataval

kotott berleti

szerzodes alapjan.
e)

auo

es forqoeszkozok:

1096 Budapest t.enhossek

utea 24. szam alatti Iskolaepufetben

kialakftott hang- es filrnstudio, azok berendezesei, eszkozei

22. Rendelkezes az intezmeny feladatainak ellatasat szolgal6 vagyon felett, peldaul (csak
javaslatok):
a)

az intezrneny igazgat6ja a rendelkezesre bocsatott ingatlant nem jogosult elidegenfteni

b)

az

atrneneti

szabad

hozzajarulasaval

kapacitast

az intezmeny

az

alaptevekenyseq

igazgat6ja

jogosult

serelrne

nelkul

berbe adni, vagy

a fenntart6
egyeb

m6don

hasznosftani
e)

az igazgat6

a rablzott

vag yon felhasznalasarol

events

lrasban

beszamol6t

ad a

fenntart6nak
d)

a gazdasagi, penzOgyi, munkaOgyi feladatokat a fenntart6 szekhelyen latjak el.

23. Az intezmeny gazdalkodasilval osszefOggo jogositvanyok,

peldaul (csakjavaslatok):

a)

Az intezmeny reszben onall6 gazdalkodasu

b)

A gazdasagi, penzOgyi, munkaOgyi feladatokat a fenntart6 szekhelyen latjak el;

c)

Az intezmeny

az adott kOltsegvetesi kereten belOI Onall6 bergazdalkodast

gazdalkodassal
j6vahagyasa

OsszefOgg6 kOtelezettseget a fenntart6 j6vahagyasa

nelkOI nem vallalhat

folytat, de

nelkOI nem vallalhat

24. Az intezrneny vezetojenek rneqblzasi rendje:

Az intezrnenyvezetot

a Szent

Gyargy

Nonprofit

Kozhasznu

intezmenyvezeto az lntezrnennyel all munkajogviszonyban,

Kft. Ogyvezetoje

nevezi

ki. Az

felette a rnunkaltatoi jogokat azonban

a Szent Gy6rgy Nonprofit Kozhasznu Kft. Ogyvezetoje gyakorolja.

25. Az intezmeny adoszarna: 18091090-1-43
26. Az intezrneny valamennyi penzforgalmi szamlaszama:10300002-10490037-49020010

27. Joqutodlassal, atalakulassal, fenntartovaltassal,

intezrnenyi atszervezessel kapcsolatos alapit6i,

fenntart6i hatarozatok szarna es a dontest tartalmaz6 hatarozatok:

27. A meqszunesrol

s:z616alapit6i, fenntart6i hatarozat, a rneqszunteto okirat, a rneqszunes ideje

es m6dja, valamint a meqszunt intezrneny iratainak orzesi ideje:

28. Az aktualls alapit6 okirat hatalyba lepesenek idc5pontja, tovabba a fenntart6i dentes daturna
es a hatarozat szarna:

Az aktualis alapit6 okirat hatalyba lepesenek ldopontja: 2020.07.01
A fenntart6i dentes datums: 2020. 05. 20 ..
A fenntart6i hatarozat szarna: SZGYN/2/2020

Alapit6 okirat kelte:

2020.06.25.

Fenntart6 kepviselc5jenek alairasa, es a fenntart6

