
A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZET I EGYET EM 
ALA PÍTÓ OKIRA TA 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 8. § (4) bekezdése, továbbá a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXV. törvény 2. § (1) bekezdése, valamint a 3. § (1) 
bekezdése alapján a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

Preambulum 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem legkorábbi jogelődje az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Tanoda 1880- 
ban nyitotta meg kapuit. Az intézmény 1948-ban főiskolai rangot kapott (Iparművészeti Főiskola), 1971-ben 
egyetemi rangú főiskolaként folytatta tevékenységét (Magyar Iparművészeti Főiskola), 2000-től egyetemként 
(Magyar Iparművészeti Egyetem), 2006-tól Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) néven működik. 
Egyetemünk azonosul névadója innovatív szemléletével, oktatási és művészeti alapvetéseivel, örökségét hazai és 
nemzetközi szinten ápolja és megőrzi. A MOME 2020. augusztus 1. napjától a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemért Alapítvány fenntartásában működik. 

1. Az Egyetem neve, székhelye, azonosító adatai és telephelyei 

1. Az Egyetem adatai: 
Hivatalos név: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
Rövidített név: MOME 
Angol nyelvű elnevezés: Moholy-Nagy University of Art and Design 
Székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. 
Intézményi azonosító: Fl73435 
Hivatalos honlapcím: https://mome.hu/ 

II. Az Egyetem fenntartója 

1. A fenntartó adatai: 
Hivatalos név: Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány 
Székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. 
Nyilvántartási szám: 01-01-0012951 
Képviselő: Böszörményi-Nagy Gergely kuratóriumi elnök 

2. A fenntartó jogai és kötelezettségei 
2.1. A fenntartó gyakorolja mindazon jogokat, amelyeket a hatályos jogszabályok a közhasznú 

szervezetként működő magán felsőoktatási intézmények fenntartói számára biztosítanak. 

2.2. A fenntartó az Nftv. 73.§ (3) bek. eb) pontjában biztosított jogkörében eljárva véleményezheti az 
intézményfejlesztési tervet.1 

2.3. A fenntartó fogadja el az Egyetem költségvetését, a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves 
beszámolóját és vagyongazdálkodási tervét. 

2.4. A fenntartó fogadja el a 3 (három) millió forintot meghaladó összegű alapítói vagyont elérő gazdálkodó 
szervezet Egyetem általi alapításáról, ilyen gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzéséről. 

2.5. A fenntartó fogadja el, az Egyetem tájékoztatása mellett az Egyetem Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 

2.6. A fenntartó írja ki - a Szenátus által megfogalmazott javaslat vég/egezését követően2 - a rektori 
pályázatot. 

1 Módosította a 6/2020. (11.27.) számú kuratóriumi határozat 
2 Módosította az 5/2021. (01.28.) számú kuratóriumi határozat 
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2. 7. A fenntartót terhelik mindazon kötelezettségek, amelyeket a hatályos jogszabályok a közhasznú 
szervezetként működő magán felsőoktatási intézmények fenntartói számára meghatároznak. 

Ill. Az Egyetem célja és jogállása 

1. Az Egyetem cél szerinti közhasznú tevékenysége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 
továbbiakban: Nftv.) 2. § (1) és (3) bekezdése alapján oktatási, tudományos kutatási és művészeti alkotó 
tevékenység folytatása, amely magában foglalja különösen a felsőoktatási szakképzést, alapképzést, 
mesterképzést, a doktori képzést és a szakirányú továbbképzést. 

2. Az Egyetem elsődleges célja magas színvonalú, a kor és a munkaerőpiac igényeire figyelemmel lévő, valamint 
kutatás-fejlesztési, innovációs és művészeti tevékenységek folytatása és folyamatos fejlesztése. 

3. Az Egyetem az Nftv. 1. melléklete alapján Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézménye, nem 
állami egyetem. 

4. Az Egyetem az Nftv. 4. § (la) bekezdése alapján Magyarországon nyilvántartásba vett alapítvány által 
fenntartott magán felsőoktatási intézmény. 

5. Az Egyetem az Nftv. 5. § (1) bekezdése szerint jogi személy. 

6. Az Egyetem az Nftv. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint és az Oktatási Hivatal nyilvántartása 
alapján közhasznú szervezetként működik. 

IV. Az Egyetem tevékenysége 

1. Az Egyetem cél szerinti (közhasznú) alaptevékenysége az oktatás, tudományos kutatás és művészeti 
alkotótevékenység. 

2. Az Egyetem oktatási tevékenysége során: 
2.1. Alapító Okiratában meghatározott képzési területen és képzési szinten felsőoktatási szakképzést, 

alapképzést, mesterképzést, osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e 
képzésben oklevelet ad ki. 

2.2. Alapító Okiratában meghatározott tudományterületen doktori képzést folytat, és e képzésben doktori 
fokozatot [,,Doctor of Philosophy" (rövidítve: PhD), illetve „Doctor of Liberal Arts" (rövidítve: DLA)] ad ki. 

2.3. 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 szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. 
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. 

3. Az Egyetem a művészeti alkotótevékenységet, mint alaptevékenységet a képzési- és kutatás-fejlesztési, 
innovációs tevékenység támogatásával és fejlesztésével, az alkalmazott művészetek elsődlegessége mellett 
folytatja. 

4. Az Egyetem gondoskodik a hallgatói tehetséggondozásról és az oktatói, kutatói utánpótlás neveléséről. 

5. Az Egyetem alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő, szolgáltatási tevékenységei (cél szerinti, közhasznú 
tevékenység)során: 
5.1. Kutatási és egyéb projekteket és üzleti együttműködéseket valósít meg, kutatáshoz és fejlesztéshez 
kapcsolódó 

szolgáltatásokat nyújt, azokhoz kapcsolódó innovációs tevékenységet folytat. 
5.2. A képzés céljait szolgáló művészeti gyakorlóhelyeket tart fenn. 
5.3. A nemzeti és az egyetemes kultúra művelésével, közvetítésével és fejlesztésével hozzájárul a hallgatók 
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értelmiségi létre történő felkészítéséhez. 
5.4. Az anyanyelvi, és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók értelmiségi létre 

történő felkészítéséhez, és a hazai és nemzetközi szakmai környezetben való érvényesülésükhöz. 
5.5. Fejleszti és ápolja az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait. 
5.6. Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést, ismeretterjesztő és oktatási segédanyag fejlesztést 
és egyéb könyv és kiadvány szerkesztői, kiadói tevékenységet végez. 
5.7. Hallgatói juttatások elosztásával és folyósításával kapcsolatos tevékenységet végez. 
5.8. A hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári- és 

műhelyszo lgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan 
szolgáltatásokat folytat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi 
ellátását szolgálják. 

5.9. Az alkalmazásában lévő munkavállalókkal kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok 
szerint. 

5.10. Az Egyetem infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját 
szervezésében és szervezeti rendjében feladatokat lát el. 

5.11. Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális 
szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szo lgáltató és más, a működést biztosító 
funkcionális szervezeti egységeket működtet. 

5.12. Felvételi előkészítőt és egyéb tanfolyamokat tart. 
5.13 . A képzéshez kapcsolódó szakterületeken kultúra művelést és -fejlesztést, művészeti, szaktanácsadói 

és egyéb tevékenységet folytat. 
5.14. A felsőoktatási intézményi infrastruktúra szabad kapacitásait hasznosítja. 
5.15. Közgyűjteményi tevékenységet végez, illetve közművelődési feladatokat lát el. 

5. Az Egyetemen az alaptevékenység ellátásán túl köznevelési, nyilvános könyvtári, közművelődési, 
közgyűjteményi és egyéb feladatokat lát el. A felsőoktatási intézményben szervezeti egységként könyvtár, 
valamint levéltár működik. 

6. Az Egyetem vállalkozási tevékenységet csak az alaptevékenységét nem veszélyeztetve végezhet. A 
vállalkozási tevékenység felső határa: nem korlátozott, kivéve jogszabályban meghatározott módon. 

V. Az Egyetem szervezete, fenntartott intézményei 

1. Az Egyetem fő tevékenységei szerint alaptevékenységet ellátó, alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő, 
szolgáltató, valamint funkcionális (működtetést végző) szervezeti egységekből áll. 
1.1. Az oktatási, oktatástámogatói, művészeti, tudományos, kutatási és fejlesztői tevékenység ellátásának 

átfogó szervezeti kereteit az alábbi szervezeti egységek alkotják: 
1.1.1. MOME Akadémia 
1.1.2. MOME Innovációs Központ, 
1.1.3. MOME Technológiai Park 

1.2. Az Egyetemen az alaptevékenység mellett szolgáltatási feladatokat végző szolgáltató szervezeti 
egységek is működnek és létrehozhatók. 

1.3. Az Egyetem működtetési feladatainak ellátásához gazdasági, igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató 
és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket tart fenn. 

1.4. Az Egyetem szervezeti felépítését, tagolását, vezetési szerkezetét, döntéshozatali rendjét, a vezetői 
pályáztatási, kiválasztási eljárás rendjét, valamint az egyes szervezeti egységek feladatait, működését 
jelen Alapító Okirat keretei között az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 

2. Szenátus 
2.1. Az Egyetem vezető testülete a Szenátus. A Szenátus elnöke a rektor. A Szenátust illetik meg a 

felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai. 
2.2. A Szenátus összetételét, létrehozásának szabályait, feladat- és hatáskörét a Szervezeti és Működési 

Szabályzat tartalmazza. 
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3. Rektor 
3.1. A rektor az Egyetem első számú felelős vezetője és képviselője, aki eljár és dönt mindazokban az 

ügyekben, amelyeket jogszabály, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a kollektív 
szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. 

3.2. A rektor felelősséggel tartozik a fenntartónak. 
3.3. A rektor felelős az Egyetem alaptevékenységének célszerű és eredményes ellátásáért, az oktatás és 

tudományos kutatás és a művészeti alkotótevékenység folyamatos fejlesztéséért. A Szervezeti és 
Működési Szabályzatban foglaltak szerint ezen szervezeti egységek vezetője, és e körben a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban meghatározottak szerint munkáltatói jogot gyakorol. 

3.4. A rektori tisztség pályázat útján tölthető be. A pályázatot a fenntartó írja ki - a Szenátus javaslatainak 
ismeretében. A pályáztatás rendjére és a megbízásra vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza. A Szenátus megfogalmazza a rektori pályázati felhívásra vonatkozó 
javaslatát, véleményezi a rektori pályázatokat és rektorjelöltjét megválasztja, továbbá értékeli a rektor 
vezetői tevékenységét.3 

3.5. A rektort a köztársasági elnök bízza meg és menti fel, fölötte a munkáltatói jogokat a fenntartó 
gyakorolja. 

4. Kancellár 
4.1. A fenntartó az Nftv. 94. § (2a) bekezdésében meghatározottak szerint az Nftv. 13/A. §-ban és a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladat- és hatáskörrel kancellári tisztséget hoz 
létre. A kancellár jelen Alapító Okiratban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott feladatai tekintetében az Egyetem felelős vezetője és felelősséggel tartozik a 
fenntartónak. A kancellár a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult a „vezérigazgató" cím 
használatára. 

4.2. A kancellár az Nftv-ben, jelen Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
meghatározott körben az Egyetem képviselője. 

4.3. A kancellár felelős a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok ellátásáért és 
szervezeti egységek irányításáért, és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint 
munkáltatói jogkör gyakorlásáért. 

4.4. A kancellár a V.4.1.-V.4.3. pontban meghatározott körben eljár és dönt mindazokban az ügyekben, 
amelyeket jogszabály, jelen Alapító Okirat vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat a hatáskörébe utal. 

4.5. A kancellárt a fenntartó bízza meg, menti fel és gyakorolja fölötte a munkáltatói jogokat. 

5. Az Egyetemet törvényes képviselőként harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 
hatóságok előtt a jelen Alapító Okirat keretei között a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 
megosztásban a rektor és a kancellár képviseli. 

VI. Az Egyetem felsőoktatási képzési tevékenysége, maximális hallgatói létszám 

1. Az Egyetem az alábbi képzési területeken, tudományterületeken, képzési szinteken folytat képzést: 
1.1. doktori képzés: művészetek (DLA) és bölcsészettudományok (PhD) 
1.2. mesterképzés: művészetek, pedagógusképzés, bölcsészettudomány. 
1.3. alapképzés: művészet. 
1.4. felsőoktatási szakképzés: művészet. 
1.5. szakirányú továbbképzés. 

2. A felvehető maximális hallgatói létszám: 1 059 fő. 

VII. Az Egyetem rendelkezésére álló ingatlanvagyon 

Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi száma 
Vagyon feletti 

rendelkezés joga 
1. 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. 10947/1 tulajdon 

3 Módosította az 5/2021. {01.28.) számú kuratóriumi határozat 
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VIII. Az Egyetem közhasznúsága 

1. Az Egyetem vállalkozási tevékenységet csak az alaptevékenységét nem veszélyeztetve, jelen alapító okirat 
szerint végezhet 

2. Az Egyetem közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 

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

4. Közhasznúsági Felügyelő Bizottság. 
4.1. Az Egyetem működését és gazdálkodását felügyelő, a szenátustól elkülönült szerve a Közhasznúsági 

Felügyelő Bizottság. 
4.2. A Közhasznúsági Felügyelő Bizottság három tagból áll, elnökét és tagjait a fenntartó bízza meg 1 (egy) 

évig terjedő határozott időtartamra. 
4.3. A Közhasznúsági Felügyelő Bizottság tevékenysége során az Egyetem vezető tisztségviselőitől jelentést, 

a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyetem könyveibe és 
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

4.4. A Közhasznúsági Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

S. Az Egyetem közhasznúságával kapcsolatos egyéb részletszabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza. 

IX. Záró rendelkezések 

1. Jelen Alapító Okiratot a fenntartó az 5/2021. {01.28.) sz. határozatával módosította, és a fenntartó képviselője 
látta el aláírásával. Jelen Alapító Okirat 2021. január 29. napján lép hatályba. 

Kelt: Budapest, 2021. év január hó 29. napján 

- agy Művészeti Egyetemért 
Alapítvány 

kuratóriumi elnöke 
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