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LUKIN LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
PA0501 

OM: 039974 
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2018/2019-es tanév 

a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23§. (1) és (5) bekezdése alapján 

 

1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

Hogyan jelentkezhetnek iskolánkba? 
Minden év áprilisában tartunk felvételi meghallgatásokat a központi épületeinkben és kihelyezett 
telephelyeinken. 
Kihelyezett tagozataink: 

 Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

 Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 

 Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

 Érdligeti Általános Iskola  

 Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 

 Érdi Móra Ferenc Általános Iskola 

 Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 
Minden jelentkezőnek jelentkezési lapot kell kitöltenie. A jelentkezési lap honlapunkról is letölthető: 
http://erdizeneiskola.hu/ 
 
Felvételi követelmények:   

Általánosságban: fiziológiai adottságok vizsgálata  

Zenei: egy dal éneklése, ritmuskészség felmérése  

 
Iskolánkban oktatott tantárgyak: 
Zenei előképző (1. osztályosok: szolfézs, 2. osztálytól hangszeres is), zongora, hegedű, gordonka, 
furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, vadászkürt, harsona, tuba, gitár, harmonika, ütő, 
magánének és az elméleti tárgyak (szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom) 
 

 

2. A beiratkozás, a fenntartó által engedélyezett maximális létszám 

A sikeres felvételi vizsgát tett tanuló a beiratkozási lap kitöltésével és a térítési/tandíj befizetésével 

tanulói jogviszonyt létesít intézményünkkel. A beiratkozás időpontja: szeptember első hete.  

A fenntartó által engedélyezett maximális tanulólétszám:  

Feladatellátási hely Címe 
Engedélyezett maximális 

létszám (fő) 

Székhely 2030 Érd, Felső u. 33. 130 

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2030 Érd Fácán köz  15 
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Központ Felső u. 45. 2030 Érd, Felső utca 45. 165 

Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium 

2030 Érd, Gárdonyi 
Géza utca 1/b 

70 

Móra Ferenc Általános Iskola 2030 Érd, Holló tér 1. 10 

Teleki Sámuel Általános Iskola 
2030 Érd, Törökbálinti 

út 1. 
35 

Érdligeti Általános Iskola 2030 Érd, Túr utca 5-7. 30 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
2030 Érd, Bajcsy-

Zsilinszky út 19-21. 
120 

Érdligeti Általános Iskola 
2030 Érd, Diósdi út 95-

99. 
95 

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola és Gimnázium 

2030 Érd, Alsó u. 21. 15 

 Összesen: 685 

 

3. A térítési díj, a tandíj jogcíme és mértéke, a tanévenként, nevelési évenként az egy főre 

megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények 

A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 34.§ és 36.§-a alapján az alapfokú művészetoktatás szolgáltatásai 

térítési-, illetve tandíj ellenében vehetők igénybe. Ennek mértékét a fenntartó, illetve az ezzel 

kapcsolatos aktuális törvények, kormányrendeletek, utasítások határozzák meg. Fenntartó határozza 

meg továbbá a szociális alapon adható kedvezmények jogosultságát és mértékét. Részletekről a 

honlapunkon olvashatnak. 

4. A fenntartó értékelésének nyilvános megállapításai, ideje, az intézménnyel kapcsolatos - 

nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az 

Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, 

vizsgálatok nyilvános megállapításai 

Az intézménnyel kapcsolatos nyilvános értékelések nem voltak. 

5. Nyitva tartás rendje 

Az iskola főépülete (Felső u. 33.) hétfőtől péntekig 8 órától 20 óráig tart nyitva, szombaton az első 
tanár megérkezésétől az utolsó tanár távozásáig. A Felső u. 45. szám alatti épület az első tanár 
megérkezésétől az utolsó tanár távozásáig tart nyitva.  
Egyéb esetekben, rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való 

egyéb eltérésre az intézményvezető ad engedélyt. 

A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az intézményvezető tanévenként meghatározza és kihirdeti. Az 
intézmény főépületei a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint vannak nyitva. Az ügyeleti időn 
kívül csak az előzetesen egyeztetett és engedélyezett munkát végzők tartózkodhatnak az épületben.  
Egyéb rendelkezés hiányában az intézmény vasárnap, ünnep- és munkaszüneti napon zárva tart.  

 

6. A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények események 

Hónap Nap Esemény megnevezése 

Október 02 Zene Világnapi hangverseny 

 19 Őszi Művész-tanári hangverseny 

November 20 B-tagozatos tanulóink hangversenye 

 21 Zongora munkaközösségi hangverseny 

 26 Fúvós munkaközösségi hangverseny 
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 28 Vegyes munkaközösség hangverseny 

December 07 Zongora kezdő tanulók meghallgatása 

 12 „Kis kezek, nagy mesterek” vonós házi verseny 

 28-20 Karácsonyi hangversenyek 

Január 24-31 LUKIN LÁSZLÓ NAPOK 

Február 23 Alapítványi Farsangi Bál 

 25-01 Lukin Projekthét 

Március 09 Regionális énekverseny 

 14 Kezdők hangversenye – fúvós munkaközösség 

 22 Lukin Népdaléneklési Fesztivál 

Április 05 Zongorafesztivál „Az én kincsesládám” – zongora munkaközösség 

 17 Vegyes munkaközösség hangverseny 

 25 Tavaszi Művész-tanári hangverseny 

 24-08 NYÍLT NAPOK – Felvételi meghallgatások 

Május 03 Zenekarok, Kamaraegyüttesek hangversenye 

 

7. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai 

Intézményünkben pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem volt. 

8. A Pedagógiai Program, az SZMSZ és Házirend 

A Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend a honlapunkon 

olvasható, KIR adatbázisában megtekinthető. 

9. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

Tantárgy Alkalmazott 
pedagógus 

Iskolai végzettség Szakképzettség Szakvizsga Megjegyzés 

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

főiskola zongoratanár 
egyházzenész 

Zenei 
Munkaképesség-
Gondozás, 
Közoktatás 
vezető 

 

fuvola szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
fuvola 

egyetem okleveles fuvolatanár Zenei 
Munkaképesség-
Gondozás, 
Közoktatás-
vezető 

 

furulya, fuvola szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
fuvola 

egyetem okleveles 
fuvolaművész-tanár 

  

furulya-klarinét-
szaxofon 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
klarinét 

BA klasszikus klarinét 
előadóművész 

 helyettes 

furulya szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
furulya 

egyetem okleveles kürttanár   

fuvola szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
fuvola 

főiskola fuvolatanár, 
kamaraművész 

  

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

főiskola klasszikus 
zongoratanár, 
előadóművész 

  

hegedű, 
kamarazene 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
hegedű 

főiskola zeneiskolai 
hegedűtanár 

  

magánének szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
magánének 

főiskola zeneiskolai 
magánénektanár 
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szolfézs, 
zeneirodalom 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
szolfézs, 
zeneirodalom 

főiskola mélyhegedűtanár, 
szolfézstanár 

Zenei 
munkaképesség-
Gondozás 

 

furulya, klarinét, 
szaxofon 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
klarinét 

főiskola klarinéttanár, 
kamaraművész 

 Tartósan 
távollévő 

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

egyetem okleveles 
zongoraművész, tanár 

 Tartósan 
távollévő 

szolfézs, 
zeneirodalom 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
szolfézs, 
zeneirodalom 

egyetem zeneelmélet, szolfézs, 
ált. isk. énektanár, 
karvezető, 
egyházzenész 

  

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

egyetem okleveles zeneművész, 
zongoraművész 

  

hegedű, 
kamarazene 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
hegedű 

főiskola zeneiskolai 
hegedűtanár, 
kamaraművész 

  

gitár szakmai tantárgyat 
tanító tanár - gitár 

egyetem okleveles gitártanár   

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

főiskola zongoratanár Zenei 
Munkaképesség-
Gondozás 

helyettes 

zongora, 
korrepetíció 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

egyetem okleveles 
zongoraművész, tanár 

 Tartósan 
távollévő 

szolfézs, 
zeneirodalom 
 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

egyetem szolfézs, ének-
zenetanár 

Zenei 
Munkaképesség-
Gondozás 

 

furulya, trombita, 
kürt 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - kürt 

főiskola alsófokú kürttanár   

ütő, kamarazene szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
ütőhangszer 

egyetem ütőhangszer, 
kamaraművész 

  

zongora, 
korrepetíció 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

főiskola zongoratanár, 
kamaraművész 

  

szolfézs szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

egyetem ének-zenetanár, 
karvezető 

  

korrepetíció szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
korrepetíció 

főiskola zeneiskolai szolfézs, 
ált. isk. énektanár 

  

gitár szakmai tantárgyat 
tanító tanár - gitár 

főiskola gitártanár   

furulya, fuvola szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
furulya, fuvola 

középiskola    

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

főiskola zongoratanár és 
kamaraművész 

 helyettes 

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

főiskola zeneiskolai zongora, 
szolfézs, zeneelmélet 
tanár 

  

szolfézs szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
szolfézs 

egyetem ének-zenetanár, 
karvezető 

  

furulya, klarinét szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
klarinét 

egyetem okleveles 
klarinétművész-tanár 

  

gordonka, 
zenekar 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
gordonka 

főiskola gordonkatanár   

zongora, 
korrepetíció 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

egyetem okleveles zeneművész-
tanár, okleveles 
zongoraművész 
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zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

főiskola zeneiskolai 
zongoratanár, 
szolfézstanár, ált. isk. 
énektanár 

  

szolfézs, 
zeneirodalom 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
szolfézs 

főiskola zeneelmélet-
szolfézstanár, 
karvezető 

  

hegedű, 
kamarazene 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

főiskola zeneiskolai 
hegedűtanár 

  

furulya, trombita, 
kamarazene 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
furulya, trombita 

főiskola trombitatanár, 
klasszikus furulya 
előadóművész 

  

harmonika, 
kamarazene 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
harmonika 

főiskola klasszikus harmonika 
előadóművész 

  

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

főiskola zeneiskolai zongora-, 
szolfézs, ált. isk. 
énektanár 

  

furulya, szolfézs szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
furulya, szolfézs 

főiskola ének-zene ált. isk. 
tanár, oligofrén-
szurdopedagógus 

  

hegedű szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
hegedű 

főiskola hegedűtanár, 
kamaraművész 

  

furulya, klarinét, 
szaxofon, 
kamarazene 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
klarinét 

főiskola klarinéttanár, 
kamaraművész, 
szolfézstanár 

  

gitár szakmai tantárgyat 
tanító tanár – gitár 

főiskola gitártanár, 
kamaraművész 

  

fuvola, 
kamarazene 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
fuvola 

egyetem fuvolatanár, 
kamaraművész, 
szakközépisk. 
fuvolatanár 

közoktatás-
vezető 

 

furulya, trombita, 
harsona, tuba, 
zenekar, 
kamarazene 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
harsona 

egyetem harsonaművész-tanár közoktatás-
vezető 

 

hegedű szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
hegedű 

egyetem hegedűművész, -tanár  tartósan 
távollévő 

 

10. A nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége 

Alkalmazás 
mértéke 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség 

100% Iskolatitkár 1. szakközépiskola számítástechnikai szoftverüzemeltető 

100% Iskolatitkár 2. szakközépiskola képesített könyvelő vállalati, tervezői, 
statisztikusi 

50% könyvtáros egyetem informatikus, könyvtáros 

 

11. Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok 

száma  

Művészeti ág Minősítés éve Előképző 
évfolyam 

Alapfok 
évfolyam 

Továbbképző 
évfolyam 

Zeneművészet 2007 2 6 4 
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12. Országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, 

fesztiválokon, kiállításon való részvétel (2017/2018)  

Esemény megnevezése, 
időpontja 

Területi hatálya 
(országos, 

nemzetközi, egyéb) 

Típusa (verseny, 
fesztivál, kiállítás, 
színházi előadás, 

egyéb) 

Eredmény, 
helyezés 

Nemzetközi 
Harmonikaverseny 

2018.04.13-15., Mehfest 
nemzetközi verseny 

II. minősítés/2. 
díj 

Nemzetközi 
Harmonikaverseny 

2018.04.20-23., Ugljevik 
(Bosznia) 

nemzetközi verseny 
Arany, ezüst, 

bronz minősítés 

Nemzetközi 
Harmonikaverseny 
2018.05.23., Becse 

(Szerbia) 

nemzetközi verseny 
Arany 

minősítés/3. 
hely 

Nemzetközi 
Harmonikaverseny 

2018.05.24-27.,3., Újvidék 
(Szerbia) 

nemzetközi verseny I. díj 

XV. Friss Antal 
Gordonkaverseny, 

2017.10.11., Szentendre 
országos (selejtező) verseny továbbjutás 

XV. Friss Antal 
Gordonkaverseny, 

2017.10.1719., Szolnok 
országos (döntő) verseny részvétel 

IX. Országos Jenei Zoltán 
Fuvolaverseny 

2018.02.14., Pomáz 
országos (selejtező) verseny részvétel 

VI. Országos 
Harmonikaverseny 

2018.03.23., Budapest 
országos (selejtező) verseny 

1 db kiemelt 
arany 

2 db ezüst, 2 db 
bronz fokozat 

Keönch Boldizsár 
Énekverseny 
2018.04.25., 

Balassagyarmat 

országos verseny dicséret 

XII. Országos Mélyrézfúvós 
Verseny 

2018.04.20., Veresegyháza 
országos (selejtező) verseny továbbjutás 

VI. Országos 
Harmonikaverseny 

2018.05.13., Budapest 
országos  verseny 

1 db 1. helyezés 
1. db 2. 

helyezés 
1 db 4. helyezés 
1 db 7.helyezés 

XII. Országos Mélyrézfúvós 
Verseny 

2018.06.8-10., 
Kiskunfélegyháza 

országos  verseny részvétel 

III. Országos 
Harmonikaverseny 

2018.06.24., Szeged 
országos verseny 

2 db 1. helyezés 
+ különdíj 

3 db 3. helyezés 
1 db 5. helyezés 
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13. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények (2017/2018) 

Esemény 
megnevezése, 

időpontja 

Területi hatálya 
(nemzetközi,országos, 

megyei, területi, 
egyéb) 

Típusa (verseny, 
fesztivál, kiállítás, 

szakmai bemutató, 
egyéb) 

Eredmény, 
helyezés 

Regionális, Budapesti, 
Pest megyei 
Énekverseny 

2018.03.24., Érd 

regionális verseny 
2 db ezüst fokozat 
1 db bronz fokozat 

II. Kis kezek Rejtett 
Mesterek Zongor”A” 

verseny 
2018.04.13., 
Halásztelek 

regionális verseny 
1 db arany fokozat, 2 

db ezüst fokozat 

XVI. Szőnyi Erzsébet 
Regionális 

Szolfézsverseny 
2018.04.21., 
Törökbálint 

regionális verseny 1 db 1. helyezés 

 

14. Rendezvényeink, hagyományaink 

 

Hónap Esemény megnevezése 

Október Zene világnapi hangverseny 

 Őszi Művész-tanári Hangverseny 

November „B”-tagozatos tanulóink hangversenye 

December Karácsonyi hangversenyek 

Január Lukin László Napok 

Február Alapítványi Farsangi Bál 

 Régi növendékek hangversenye 

Március Hangszeres Regionális Verseny 

Április Tavaszi Művész-tanári Hangverseny 

 Felvételi meghallgatások 

 

15. Helyi kulturális életben történő szerepvállalások 

 

Hónap Esemény megnevezése 

Szeptember Érdi napok 

 Szüreti mulatság 

 Magyarok Vására 

Október 23. Nemzeti ünnep – fúvószenekari fellépés 

Március 15. Nemzeti ünnep – fúvószenekari fellépés 

Május 1. Majális – fúvószenekari fellépés 
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16. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma  
(2018. okt.1.) 

 

Művészeti ág 

Egyéni 
oktatásban 
részt vevők 

száma 

Csoportos főtárgy 
oktatásban résztvevők 

száma 

Kötelező, választható 
tárgyak csoportjainak 

száma 
(csoportok/tanulók*) 

Nagyobb 
létszámú 

együttesek 

Zeneművészet 468 32 

49/9 
(szolfézs) 

12/9  
(kamarazene, 

zenekar) 

Fúvószenekar 
Vonószenekar 
 

 
*A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve. 
 
 
 
 
 

Kelt: Érd, 2018. október 1. 
 
 

Szabóné Bán Ildikó 
Intézményvezető 


