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Színház- és Filmművészeti Egyetem 

Alapító okirat 

Preambulum 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem jogelődje, a Színészeti Tanoda 1865-ben indította el színművész 

képzését I. Ferenc József támogatásával. A Tanoda 1885-től Országos Színésziskola néven folytatta a 

prózai és zenés színész képzést. 1887 és 1893 között összevonták a Zeneakadémiával, ezt követően 

Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémiaként visszakapta önállóságát. A képzés 1905 óta a 

Rákóczi út 21-ben folyik. Az 1945-től az Országos Magyar Színművészeti Akadémián megindított 

filmrendezői, operatőri, rendezői, dramaturgi, színházelméleti oktatási reformoknak köszönhetően 1948-

tól az oktatási intézmény neve: Színház- és Filmművészeti Főiskola. 1971-től egyetemi rangú főiskola 

lett. Az 1997-ben alapított Doktori Iskolának köszönhetően 2000-től Színház- és Filmművészeti 

Egyetem. A Színház- és Filmművészeti Egyetem fenntartója 2020. szeptember 1-től a Színház- és 

Filmművészetért Alapítvány. 

A Színház- és Filmművészetért Alapítvány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 

továbbiakban: Nftv.) 8. § (4) bekezdésében és 73. § (3) bekezdés a) pontja alapján – mint a Színház- és 

Filmművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) fenntartója – az Egyetem alapító okiratát a 

következők szerint adom ki: 

1. Az Egyetem megnevezése 

1.1. Az Egyetem 

a) hivatalos neve: Színház- és Filmművészeti Egyetem. 

b) rövidített neve: SZFE. 

c) idegen nyelvű megnevezése angol nyelven: University of Theatre and Film Arts, Budapest. 

2. Az Egyetem fenntartójának neve, címe 

2.1. Az Egyetem fenntartójának 

a) neve: Színház- és Filmművészetért Alapítvány. 

b) címe: 1088 Budapest, Vas utca 2/C. 

3. Az Egyetem székhelyének és valamennyi telephelyének címe 

3.1. Az Egyetem székhelye: 1088 Budapest, Vas utca 2/C. 

3.2. Az Egyetem nem rendelkezik telephellyel. 

4. Az Egyetem székhelyen kívüli képzés címe 

4.1. Az Egyetem nem rendelkezik Budapesten kívüli képzési hellyel, de képzést a székhelyén kívül is 

folytathat. 

5. Az Egyetem jogállása, célja és alapelvei 

5.1. Az Egyetem közhasznú szervezetként működő magán felsőoktatási intézmény. 

5.2. Az Egyetem célja – alaptevékenysége megvalósításával –  

a) a drámai, performatív színpadi és mozgóképes művészetek és intézményeik, a színház, bábszínház, a 

film, a televízió, a rádió, valamint további médiaműfajok és digitális műfajok, illetve az analóg és 

digitális tartalomszolgáltatás számára tehetséges, az egyetemes és nemzeti kultúra értékeit elsajátító, 
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megalapozott szaktudással felvértezett, magas fokú hivatástudattal rendelkező művészeket, művészeti, 

művészetközvetítő szakembereket, valamint művészetpedagógusokat felsőfokon képezni és 

továbbképezni, továbbá  

b) segíteni a művészet és művészetközvetítés képzési területein a tudományos ismeretek kutatását, 

fejlesztését és alkalmazását, valamint művészi alkotások, tudományos eredmények terén ösztönözni az 

innovációt, az újításokat.  

5.3. Az Egyetem biztosítja az ismeretek, információk, a szaktudás tárgyilagos, többoldalú és naprakész 

megismerésének és elsajátításának lehetőségét. 

5.4. Az Egyetem tiszteletben tartja a hallgatók, oktatók, kutatók, valamint az oktatást segítő munkatársak 

lelkiismereti, világnézeti és vallásszabadságát. A hallgató, oktató, kutató és oktatást segítő munkatárs 

nem késztethető lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződésének megvallására, megtagadására. A 

hallgatót, oktatót, kutatót és oktatást segítő munkatársat nem érheti hátrány lelkiismereti, világnézeti, 

politikai meggyőződése miatt. 

5.5. Az Egyetem nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Ha az Egyetem vallási, 

illetve világnézeti információkat ad át, biztosítania kell azok tárgyilagos és többoldalú közvetítését. Az 

Egyetem a működése vagy bármilyen más tevékenysége gyakorlása során vallási és világnézeti tanítások 

igazságáról nem foglal állást, vallási és világnézeti kérdésekben semleges marad. 

5.6. Az Egyetem pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, számukra anyagi 

támogatást nem nyújt, helyiségeit politikai célú szervezet, mozgalom vagy ezekhez kötődő szervezet 

részére működési vagy rendezvény célra nem engedi át, biztosítja az oktatás és az intézmény teljes 

politikai semlegességét. 

6. Az Egyetem kari, szervezeti tagolása, a rektor és a kancellár megbízási rendje, fenntartott 

intézményei 

6.1. Közös szabályok 

6.1.1. Az Egyetem belső szervezetét oly módon kell kialakítani, hogy az biztosítsa alkotóművészeti 

alapfeladatainak, az ezekhez kapcsolódó kiegészítő feladatainak, valamint a működést biztosító 

funkcionális és fenntartási feladatainak szakszerű, hatékony, gazdaságos ellátását. 

6.1.2. Az Egyetem fő tevékenységei szerint alaptevékenységet ellátó, alaptevékenységéhez kapcsolódó 

kiegészítő, szolgáltató, valamint funkcionális szervezeti egységekből áll. 

6.1.3. Az Egyetem szervezeti felépítését, tagolását, vezetési szerkezetét, döntéshozatali rendjét, a vezetői 

pályáztatási, kiválasztási eljárás rendjét, valamint az egyes szervezeti egységek feladatait, működését 

ezen Alapító Okirat keretei között az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 

6.1.4. Az Egyetem nem tagolódik karokra. 

6.1.5. Az Egyetem szervezeti ábráját az 1. melléklet tartalmazza. 

6.2. Az alaptevékenységet ellátó szervezeti egységek 

6.2.1. A Szenátus az Egyetem legfőbb szerve és vezető testülete. 

6.2.2. Az oktatási alaptevékenység ellátásának átfogó szervezeti kereteit az alábbi szervezeti egységek 

alkotják, amelyek egyben az Egyetem – alaptevékenységének megfelelően – oktatási, tudományos 

kutatást és művészeti tevékenységet végző szervezeti egységei: 

a) az intézetek és 

b) a Doktori Iskola. 

6.2.3. Az Egyetem intézetei: 
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a) a Színházművészeti Intézet, 

b) a Film- és Médiaintézet, valamint 

c) az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet. 

6.2.4. Az intézetek a hozzájuk tartozó – szakmailag összetartozó ezen Alapító Okirat szerinti képzési 

területen, képzési szinteken folyó – képzések irányelveit meghatározzák, feladatainak ellátását átfogóan 

szervezik, és nem tagolódnak tanszékekre. 

6.2.5. Az intézetek és a Doktori Iskola keretei között művészeti és kutatócsoportok hozhatók létre. 

6.2.6. Az Egyetemen kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, kottatári, médiatári, 

irattári feladatot ellátó szervezeti egységek, valamint művészeti gyakorlóhelyek és tudományos 

műhelyek működnek. 

6.3. Az Egyetem alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltató, valamint funkcionális 

szervezeti egységek 

6.3.1. Az Egyetemen az alaptevékenység mellett szolgáltatási feladatokat végző szolgáltató szervezeti 

egységek is létrehozhatók. 

6.3.2. Az egyetem funkcionális és – az alaptevékenységének részét képző művészeti produktumok, így 

különösen színházi előadás, film- és médiaalkotás létrehozásához, gyártásához, népszerűsítéséhez 

kapcsolódó – szolgáltató szervezeti egységeket működtet. 

6.3.3. Az Egyetem működtetési feladatainak ellátásához gazdasági, belső ellenőrzési, igazgatási, 

szervezési, oktatásszervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti 

egységeket tart fenn. A funkcionális szervezeti egységek fő feladata az Egyetem céljai megvalósításának, 

feladatai teljesítésének támogatása. 

6.3.4. Az Egyetemen létrehozhatóak egyszerre szolgáltatási és funkcionális feladatokat ellátó szervezeti 

egységek is. 

6.4. A rektor megbízási rendje 

6.4.1. A rektort nyilvános pályázat alapján kell megbízni. 

6.4.2. A szenátus javaslatot tesz a pályázati felhívás tartalmára, elbírálja a rektori pályázatokat és 

megválasztja a rektorjelöltet. 

6.5. A kancellár 

6.5.1. A kancellárt – nyilvános pályázat alapján – a szenátus javaslatára a fenntartó nevezi ki, és 

jogviszonyát a szenátus egyetértésével a fenntartó szüntetheti meg. 

6.5.2. A kancellár felett a jogviszony létesítése és megszüntetése kivételével a munkáltatói jogokat a 

rektor gyakorolja. 

6.6. Az Egyetem által fenntartott intézmények 

6.6.1. Az Egyetem tőle elkülönülő jogalanyisággal rendelkező intézményt nem tart fenn. 

6.7. Felügyelő Bizottság 

6.7.1. Az Egyetemen a közhasznú jogállásról szóló törvény szerinti felügyelő szervként Felügyelő 

Bizottság működik. 

6.7.2. A Felügyelő Bizottság létszáma három fő, tagjait – ezek közül egy tagját a szenátus javaslatára, 

egy tagját az Egyetemen működő hallgatói önkormányzat javaslatára – a fenntartó jelöli ki. 

6.7.3. A Felügyelő Bizottság tagjainak a megbízatása egy évre szól. 

6.7.4. A Felügyelő Bizottság jogosult az SZFE vezető tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól 
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tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni, betekinthet az SZFE könyveibe és irataiba. 

6.7.5. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

6.7.6. A Felügyelő Bizottság a működéséről évente beszámol a fenntartónak és a szenátusnak. 

7. Az Egyetem tevékenysége 

7.1. Az Egyetem Alaptevékenysége 

7.1.1. Az Egyetem közfeladata: az Nftv. 2. § (1) bekezdése alapján oktatási, tudományos kutatási, 

művészeti alkotótevékenység folytatása. 

7.1.2. Az Egyetem az Nftv. 2. § (1) és (3) bekezdése szerinti, és a jelen Alapító Okiratban meghatározott 

alapfeladatait közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézményként végzi. 

7.1.3. Az Egyetem alaptevékenysége: 

a) az ezen Alapító Okiratban meghatározott képzési területen és képzési szinteken, nappali, esti és 

levelező tagozatokon alapképzést, mesterképzést, osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést 

folytat, és e képzésben oklevelet ad ki, 

b) felnőttképzési tanfolyamokat, workshopokat szervez és tart, 

c) az ezen Alapító Okiratban meghatározott képzési területen felsőoktatási szakképzést folytat, 

d) az ezen Alapító Okiratban meghatározott tudományterületen, valamint  művészeti és bölcsészeti 

területen egyaránt doktori képzést folytat és színházművészeti, valamint film- és videóművészeti doktori 

fokozatot (Doctor of Liberal Arts, DLA), valamint művészettudományi PhD doktori fokozatot ad ki, 

e) részt vesz a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott 

egyéb képzési feladatok megvalósításában, 

f) a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudomány- és művészeti területeken alap-, alkalmazott 

és kísérleti kutatásokat, fejlesztéseket, innovációt (KFI), tudományszervezést, valamint az oktatást 

támogató egyéb kutatásokat, fejlesztéseket végez, 

g) habilitációs eljárást folytat le, 

h) a képesítési követelményekhez kapcsolódó gyakorlati oktatás részeként  színházi előadásokat hoz létre 

és tart, filmeket, média, televíziós és videóalkotásokat, számítógépes játékokat  készít, ad ki és 

forgalmaz, illetve ilyen feladatokban más intézményekkel együttműködve részt vesz, 

i) a nemzeti és az egyetemes kultúra, a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az 

anyanyelvi és az idegen nyelvi szaknyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az 

értelmiségi létre történő felkészítéséhez, 

j) fejleszti és ápolja az oktatás, művészeti tevékenység és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges 

nemzetközi kapcsolatait, rendszeres kapcsolatot tart a külföldi társintézményekkel, segíti a szomszédos 

országok magyar nyelvű színházi, filmes és televíziós szakembereinek képzését, 

k) a képzési területein külföldi társintézményekkel közös, nemzetközi és JointMaster képzésekben vesz 

részt, amelyek során a magyar jogszabályoknak megfelelően a társintézményekkel közös vagy saját 

oklevelet ad ki, 

l) részt vesz a színházi-, média és filmoktatás nemzetközi szervezeteinek munkájában, támogatja az 

oktatók és hallgatók cseréjét, részvételét nemzetközi fesztiválokon, külföldi szakmai kurzusokon, 

m) az oktatás eszközeivel részt vállal a művészetek új törekvéseinek kimunkálásában, 

n) taneszköz-, online és offline digitális tananyagfejlesztést, tankönyv- és jegyzetkiadást végez, kiadói 

tevékenységet folytat, 

o) felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamokat, workshopokat szervez és tart, 
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p) közgyűjteményi tevékenységet végez, illetve közművelődési feladatokat lát el. 

q) saját szervezetében művészi gyakorló helyeket: műtermeket, film-, média-, televízió- és 

hangstúdiókat, vetítő, vágó és montírozó helyiségeket és berendezéseket üzemeltet, színpadi gyakorló és 

játszóhelyeket és azokat kiszolgáló szervezeti egységeket működtet, 

r) a hallgatók részére tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári, kottatári és videótári, CD, DVD, szélessávú 

internet szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá 

s) olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és 

egészségügyi ellátását szolgálják, 

t) képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelést és fejlesztést, művészeti, szaktanácsadói 

és egyéb tevékenységet folytat, 

u) alaptevékenységéhez kapcsolódóan külső és belső kommunikációs, művészeti menedzsment, 

produkciós (szervezés és gyártás/megvalósítás) tevékenységet folytat, pályázati munkát végez, 

nemzetközi kapcsolatépítéssel foglalkozik 

v) feladata a tehetséggondozás, a művészet és a tudomány társadalmi elismertségének növelése. 

7.2. Az Egyetem vállalkozási tevékenysége 

7.2.1. Az Egyetem gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az alaptevékenységét nem veszélyeztetve 

végezhet. 

7.2.2. Az Egyetem gazdasági-vállalkozási tevékenysége keretében különösen az alábbi szolgáltatásokat 

nyújtja: 

a) a hallgatóknak a képesítési követelményeken túl nyújtott oktatási szolgáltatások, 

b) iskolarendszeren kívül, tanfolyami keretben szervezett szakképzés vagy továbbképzés, 

c) külső megbízók számára művészeti, innovációs és tudományos alkotó, kutató, fejlesztő, szolgáltató, 

forgalmazó, szaktanácsadó, menedzsment és egyéb tevékenység, 

d) szellemi tulajdon/termékek értékesítése, 

e) az egyetemi infrastruktúra és eszközpark szabad kapacitásainak hasznosítása. 

7.2.3. Az Egyetem vállalkozási tevékenységének felső határa az éves összes bevételének 59 %-a. 

7.2.4. Az Egyetem a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységére 

fordítja. 

7.3. Az Egyetem köznevelési, nyilvános könyvtári, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, 

agrár- és vidékfejlesztési, egyéb feladatai 

7.3.1. Az Egyetem nyilvános könyvtárat és archívum-irattárat tart fenn. 

8. Az Egyetem maximális hallgatói létszáma 

8.1. Az Egyetem maximális hallgatói létszáma 548 fő. 

9. Az Egyetem rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga 

9.1. Az Egyetem rendelkezésére bocsátott, illetve az Egyetem által bérelt ingatlanvagyon és a 

rendelkezési joga: 

 település cím helyrajzi szám 
a rendelkezési jog 

jogcíme 

az ingatlan 

funkciója 

1. Budapest VII. kerület, 1072 

Akácfa utca 5. 

34558/0/A/21 tulajdonjog kollégium 
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2. Budapest VIII. kerület, 1088 Vas 

utca 2/C. 

36437/13 tulajdonjog oktatás 

3. Budapest VIII. kerület, 1088 

Rákóczi út 21. 

36508 tulajdonjog, 

elidegenítési és 

terhelési tilalommal 

terhelten 

oktatás 

4. Budapest VIII. kerület, 1088 

Szentkirályi utca 32/a. 

36598 tulajdonjog oktatás 

5. Budapest VIII. kerület, 1088 Vas 

utca 2/d. 

36437/11 bérleti jog oktatás 

6. Budapest VIII. kerület, 1088 Vas 

utca 2/b. 

36437/9 bérleti jog pénztár 

7. Budapest VIII. kerület, 1088 

Vas utca 5. 

36504 bérleti jog raktár 

8. Budapest VIII. kerület, 1088 

Vas utca 1. 

36506 bérleti jog oktatás 

9. Budapest VIII. kerület, 1085 

Stáhly utca 1. 

36438 bérleti jog műhely 

10. Budapest VIII. kerület, 1085 

Stáhly utca 5. 

36451 bérleti jog irattár 

11. Budapest VIII. kerület, 1085 

Gyulai Pál utca 8. 

36453/A/3 bérleti jog varroda 

12. Budapest XIV. kerület, 1145 

Róna utca 174. 

32240 bérleti jog filmműterem 

10. Azok a képzési területek, tudományterületek, képzési szintek, amelyeken az SZFE képzést 

folytat, illetve folytathat 

10.1. A felsőoktatási intézmény képzési szintjei, képzési területei, tudományterületei, szakmacsoportjai 

és azok helyszíne: 

 képzési szint 
képzési terület, tudományterület, 

szakmacsoport 

képzés helyszíne 

(székhely, telephely, 

székhelyen kívül) 

1. doktori képzés - művészet- és bölcsészettudomány székhelyen 

2. mesterképzés - művészet székhelyen 

3. alapképzés - művészet, művészetközvetítés székhelyen 

4. felsőoktatási szakképzés - művészet székhelyen 

5. felsőfokú szakképzés 

(kifutó rendszerben) 

- művészet, közművelődés, 

kommunikáció 

székhelyen 

11. Záró rendelkezések 

11.1. Ezt az Alapító Okiratot az Egyetemet fenntartó Színház és Filmművészetért Alapítvány 

kuratóriuma a …/2020. (… …) határozatával fogadta el, melyben felhatalmazta a kuratórium elnökét 

ezen Alapító Okirat aláírására. 



7 

11.2. Ez az Alapító Okirat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján az 

Egyetem közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételéról szóló közigazgatási hatósági 

határozat véglegessé válása napján lép hatályba. 

Budapest, 2020. szeptember 1. 

 

……………………………… 

 

Színház- és Filmművészetért Alapítvány 

fenntartó 

kuratóriumi elnök 

Melléklet: 

- Szervezeti ábra 
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1. melléklet a Szervezési és Működési Rendhez 

SZERVEZETI ÁBRA 

 

Irányítási és munkáltatói jogkör 

Utasítási jog 


