
Okirat száma: II/557-1/2022/PKF 

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 Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

1.1.2. rövidített neve: LFZE 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Liszt Ferenc Academy of Music (University) 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. 

1.3.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete 

6000 Kecskemét, Katona József tér 2/1. 

2 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete 

6000 Kecskemét, Muraközi János utca 5. 

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. 
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2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 1065 Budapest, Nagymező utca 1. 

2 
Zeneiskolai Tanárképző Intézet Tagozata, 
Budapest 

1052 Budapest, Semmelweis utca 12. 

3 Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet 6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kulturális és Innovációs Minisztérium 

3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kulturális és Innovációs Minisztérium 

3.2.2. székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

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

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 854200 Felsőfokú oktatás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. A felsőoktatás terén: 
– A 6.3. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, 

mesterképzést, doktori képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e 
képzésekben oklevelet ad ki. 

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és 
fejlesztésével hozzájárul a hallgatók látókörének tágításához, a társadalomban 
betöltött helyük, küldetésük felismeréséhez, szűkebb és tágabb értelemben vett 
hazájukban, Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt. 

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében 
tankönyv- és jegyzetkiadást, -ellátást, taneszközfejlesztést végez, könyvtári 
szolgáltatást, kollégiumi, illetve diákotthoni elhelyezést, kulturális és sportolási 
lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók 
beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. 

– Az oktatás, a kutatás és a művészeti tevékenység világszínvonalú ellátásához 
szükséges nemzetközi kapcsolatait ápolja, fejleszti. 
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– Kiemelt feladatának tekinti a zenei tehetség felkutatását, kibontakozásának 
segítését, gondozását. Pártolja a világraszóló magyar zenepedagógia működő 
szervezeteit alsó-, közép-, és felsőfokon. Speciális saját iskolájában előkészíti a 
legtehetségesebbek bekerülését az akadémiai képzésbe. Inkubátorként ajánlja fel 
infrastruktúráját és együtteseit a mester- illetve doktori képzést sikeresen 
befejező, legkiválóbb hallgatóknak, segítendő magyar és nemzetközi karrierjüket. 

– Hangversenytermeket működtet, abból a célból, hogy a hallgatóknak, valamint a 
magyar és a nemzetközi zenekedvelőknek az Egyetem gazdag tradíciójának 
szellemében és színvonalán értékes, pezsgő zenei életet teremtsen. A 
hangversenytermek egyben az Egyetem hallgatóinak, továbbá végzett alkotó- és 
előadóművészeinek gyakorló területeként, a nyilvános megmérettetés 
lehetőségeként is szolgálnak. Mindez a felsőoktatási intézmény nemzetközi 
összehasonlításban is kivételes helyzetét erősíti meg. 

– Közgyűjteményi tevékenységet, illetve közművelődési feladatokat lát el. 

4.3.2. A kutatás területén: 
– A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken (tudományágakban) és művészeti 

területeken alap-, és az oktatást támogató kutatásokat, kutatás-fejlesztési és 
tudományszervezési tevékenységet végez. 

4.3.3. A köznevelés, a szakképzés területén: 
– 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 felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó 
szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendeletben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint e törvény végrehajtásáról 
kiadott 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben és a felnőttképzésről szóló 2013. 
évi LXXVII. törvényben foglaltak szerint részt vesz a köznevelési, továbbá a 
felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és a jogszabályokban meghatározott 
egyéb képzési feladatok megvalósításában. 

– Köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartójaként köznevelési feladatokat lát 
el. 

– Pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményként gyakorló köznevelési 
intézmény fenntartója. 

– Szakgimnáziumot tart fenn, amely érettségire épülő hangszerész szakképzést is 
folytat. 

4.3.4. A kultúra területén: 
– Hasznosítja a felsőoktatási intézményi infrastruktúra szabad kapacitásait: 

kulturális műsorokat, rendezvényeket, hangversenyeket, kiállításokat, zenei és 
egyéb művészeti eseményeket szervez, illetve rendez. 

– Működteti a felsőoktatási intézmény alapítójának és névadójának tárgyi és szellemi 
hagyatékát gondozó Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontot, valamint a 
Kodály Zoltán szellemi örökségét ápoló Kodály Emlékmúzeumot, amelyek 
muzeális, közművelődési, tudományos, kutatási és az oktatást segítő feladatokat 
látnak el, ezen belül az ország egész területére kiterjedően szervezhetnek belföldi 
és nemzetközi együttműködéseken alapuló programokat. 

4.3.5. Az alaptevékenységet támogató területen: 
– A felsőoktatási intézmény által foglalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos 

feladatokat lát el, a vonatkozó jogszabályok szerint. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1  014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 

2  015010 
Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
fejlesztés 

3  049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 

4  082020 Színházak tevékenysége 

5  082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

6  082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

7  082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

8  082044 Könyvtári szolgáltatások 

9  082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

10  082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

11  082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

12  082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

13  083020 Könyvkiadás 

14  083030 Egyéb kiadói tevékenység 

15  085010 
Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással 
kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

16  086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

17  092221 
Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 
elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

18  092222 
Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés 
megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai 
feladatai a szakképző iskolákban 

19  092231 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

20  092232 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a 
szakképző iskolákban 

21  092260 
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 
elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

22  092270 
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 

23  093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 

24  094120 Szakirányú továbbképzés 

25  094210 Felsőfokú oktatás 

26  094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 

27  094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 

28  095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

29  096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
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30  096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

31  097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 

32  098010 Oktatás igazgatása 

33  098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország területe. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási 
előirányzat 33,33 %-a. 

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 bíz meg, illetve ment fel. A vezetői megbízás legfeljebb öt évig terjedő időtartamra 
adható, amely egy alkalommal meghosszabbítható. Felette 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: 981 fő 

6.2. A felsőoktatási intézmény 

6.2.1. kari és szervezeti tagolása: 

A felsőoktatási intézmény szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti 
feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által 
előírt rendelkezéseket a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata 
határozza meg. 

A felsőoktatási intézmény – az 1. mellékletnek megfelelően − oktatási, tudományos 
kutatási szervezeti egységként intézeteket, tanszékeket, tanszéki csoportokat működtet, 
továbbá doktori iskolát szervez. Kutatás-fejlesztési feladatainak ellátása során 
együttműködik a Magyar Tudományos Akadémiával, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti 
Akadémiával, továbbá a Magyar Művészeti Akadémiával. Ennek keretei között támogatott 
kutatócsoportot tart fenn. 

A felsőoktatási intézményben kulturális, múzeumi, könyvtári, kollégiumi feladatot ellátó 
szolgáltató szervezeti egységek is működnek, köznevelési feladatok ellátására egy 
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köznevelési intézményt tart fenn, egyéb információs, szolgáltató intézményként 
zongorajavító műhelyt, valamint audiovizuális stúdiót működtet. 

A felsőoktatási intézmény működési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti 
egységként belső ellenőrt, továbbá gazdasági-pénzügyi, műszaki, valamint igazgatási 
szervezeti egységet működtet. 

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 a 
felsőoktatásért felelős miniszter gyakorolja. 

6.2.3. fenntartott intézménye(i) megnevezése és székhelye: 

 fenntartott intézmény megnevezése fenntartott intézmény székhelye 

1 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla 
Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló 
Szakgimnázium 

1065 Budapest, Nagymező utca 1. 

6.3. 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 
bölcsészettudomány 
művészet (zeneművészet) 

székhely, telephely 

2 mesterképzés 
művészet 
pedagógusképzés 

székhely, telephely 

3 alapképzés művészet székhely, telephely 

6.4. Az alaptevékenység ellátásán túl köznevelési, nyilvános könyvtári, közművelődési, 
közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, egyéb feladatok: film-, video-, 
televízióműsor gyártás, hangfelvétel készítése és kiadása, rádióműsor összeállítása-, 
készítése és közvetítése, zeneművészeti tevékenység, alkotóművészeti tevékenység, 
befogadó színházi tevékenység, kulturális műsorok-, rendezvények szervezése, 
könyvkiadás, egyéb kiadói tevékenység, könyvtári feladatok, kulturális turizmus, az 
intézmény PR- és marketing-tevékenységével, médiakapcsolati és propagandamunkájával 
(beleértve a plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és 
ajándéktárgyak, az intézményről szóló kazetták, CD-k, DVD-k készítését és terjesztését) 
összefüggő feladatok ellátása. 

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

6.6. Egyéb rendelkezések: 

A 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. 



 

Okirat száma: II/557-1/2022/PKF              1. melléklet 



 

Okirat száma: II/557-1/2022/PKF                                      2. melléklet 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 

joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

1. 
Budapest VI., Dohányi Ernő utca 1. 
(az ingatlan címe használatban: 
Budapest VI., Liszt Ferenc tér 8.) 

29406 vagyonkezelés 
felsőoktatási és 
kulturális feladatellátás 

2. 
Budapest VI., Andrássy út 67. (az 
ingatlan címe használatban: 
Budapest VI., Vörösmarty utca 35.) 

29498 vagyonkezelés 
felsőoktatási és 
kulturális feladatellátás 

3. Budapest VII., Wesselényi utca 52. 33905 vagyonkezelés 
felsőoktatási és 
kulturális feladatellátás 

4. Budapest VII., Városligeti fasor 33. 33489/1 vagyonkezelés kollégiumi elhelyezés 

5. Budapest VI., Nagymező utca 1. 29367 vagyonkezelés 
közoktatási 
feladatellátás 

6. 
Budapest V., Vitkovics Mihály utca 
14. (az ingatlan címe használatban: 
Budatest V., Semmelweis utca 12.) 

24275 vagyonkezelés 
felsőoktatási 
feladatellátás 

7. Budapest VI., Teréz körút 2-4. II.1. 
29407/0/A/

23 
vagyonkezelés 

társasházi lakás (iroda, 
raktár) 

8. Budapest VI., Teréz körút 2-4. II. 3. 
29407/0/A/

26 
vagyonkezelés 

társasházi lakás (iroda, 
raktár) 

9. Budapest VI., Teréz körút 2-4. IV.1. 
29407/0/A/

52 
vagyonkezelés 

társasházi lakás (iroda, 
raktár) 

10. Kecskemét, Katona József tér 2. 1. 478/1/A/1 vagyonkezelés 
felsőoktatási 
feladatellátás 

11. Kecskemét, Muraközi János utca 5. 17/6/A/67 vagyonkezelés garázs 

Bérlemények 

12. Budapest VI., Andrássy út 87-89. 29627/A/2 bérlemény 
kulturális feladatellátás 
(Kodály Múzeum) 

13. Budapest VI., Vörösmarty utca 33. 
29497/0/A/

18 
bérlemény 

felsőoktatási 
feladatellátás Budapest 
VI., Vörösmarty u. 35. 
sz. alatti ingatlanokhoz 
kapcsolódó oktatási 
terület 

14. Budapest IX., Köztelek utca 8. 36838/1 bérlemény 
hangszerjavító műhely 
és raktárak 

15. Budapest IX., Üllői út 25. 36838/2 bérlemény 
felsőoktatás 
feladatellátás 

 



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 LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM
2022. július 26. napján kelt, 2022. július 01. napjától alkalmazandó II/557/2022/PKF okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2022. július 27.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Törzskönyvi és Jogi Informatikai Főosztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2022.07.27 15:25:57


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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