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LUKIN LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
PA0501 

OM: 039974 
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 
2022/2023-as 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 és EGYMI 

 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: 
Klasszikus zene: 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), zenei munkaképesség-gondozás 
Jazz-zene: jazz-gitár, jazz-zongora, jazz-szolfézs, jazz-irodalom, jazz-elmélet 
Elektroakusztikus zene: szintetizátor-keybord 
 

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 

Központ Felső u. 45. 2030 Érd, Felső utca 45. 180 

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium 

2030 Érd, Gárdonyi Géza 
utca 1/b 

70 

Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI 2030 Érd, Holló tér 1. 10 
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Feladatellátási hely Címe 
Engedélyezett maximális 

létszám (fő) 

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 
2030 Érd, Törökbálinti út 

1. 
35 

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

Érdi 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. 30 

 Összesen: 715 

 
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 
 

1. Az intézmény 2021/2022-es tanévben végzett nevelő-oktató munkájának fenntartói értékelése: 
2022.07.15. 
Megállapítások:  
Magatartási problémák az intézményben a képzés profiljából adódóan nem jellemzőek. Az SNI tanulók 

számára külön csoportos felzárkóztató elméletórákat szerveznek, valamint az Érdi Móra Ferenc Általános 

Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel együttműködve speciális helyi tanterv 

alapján furulya- és szolfézsoktatásban részesülnek a csak szegregáltan oktatható sajátos nevelési igényű 

tanulók. A szakmai munkát számos program, rendezvény és regionális, országos és nemzetközi verseny, 

fesztivál, ismeretterjesztő előadás, koncertlátogatás egészíti ki. Az idei tanévben nemcsak helyi, regionális, 

megyei és országos, hanem határon túli, nemzetközi versenyeken is indultak és értek el helyezést. Az egyéni 

fejlesztés minden egyes tanuló számára biztosított. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a 

tehetséggondozásra, különösen a B-tagozatos növendékek számára, a versenyekre, hangversenyekre, 

valamint a középiskolai felvételikre való felkészítésre, továbbá a zeneovis, zenebölcsis foglalkozásokon 

keresztül a korai zenei fejlesztésre. Az intézmény hasznos, más intézményekre is adaptálható jó gyakorlatokat 

mutat be, többek között a már említett csak külön nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók speciális zenei 

oktatását, a zenei foglalkozási ártalmak megelőzése és a hangszeres tanuláshoz szükséges fizikális és mentális 

alkalmasság megteremtése érdekében bevezetett Zenei munkaképesség-gondozás tantárgyat, a Kovács-

módszert, a Szilvay-módszert, valamint az évenként rendezett összművészeti fesztivált, amely a 

társművészetek (irodalom és képzőművészet) összekapcsolásával ismerteti meg a tanulókat az egyetemes és 

nemzeti kultúra művészeti értékeivel. Az intézmény belső kapcsolatait a konstruktív együttműködés és 

kölcsönös tolerancia jellemzi. Mindenképpen említésre méltó a magas színvonalú szakmai munka, a 

rendszeres, szervezett és hatékony információáramlás és kommunikáció. Az Intézmény kapcsolatai 

széleskörűek, szoros kapcsolatot tart fenn a helyi települési önkormányzattal, a település általános iskoláival 

és közművelődési intézményeivel, melyeket az eredményesség érdekében a mindennapi nevelő-oktató 

munka során sikeresen használ fel. Hasznos, hogy a takarékos gazdálkodás és a fenntartható fejlődés 
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gazdasági, környezeti és társadalmi aspektusait bemutatva megosztotta pozitív tapasztalatait. A körültekintő 

gazdálkodás, eszköz- és állagmegóvás mellett is folyamatos az igény a fejlesztésre, karbantartásra és 

megújulásra. Az intézmény folytatta a tavalyi évben kialakított egységes digitális platform használatát, a zenei 

digitális tananyagcsomag bővítését. Megrendezte továbbá a Zenepedagógiai Szakmai Projekthetet, ahol a 

munkaközösségek meghívott előadókkal szakmai műhely keretében aktuális kérdésekről értekeztek. A 

vezetői tanfelügyeleti értékelés eredményeképpen kísérleti jelleggel év végére létrehozott egy pedagógiai 

értékelési szempontrendszert, valamint az idei tanévben indult a mentori program. Az intézmény 

eredményesen oldotta meg az idei tanévben a környezeti nevelés és fenntartható fejlődés fogalmainak 

megismerését és alkalmazását, a statisztikai adatok részletesebb elemzését és törekedett az egyenletes 

munkaterhelés feltételeinek megteremtésére. 

2. „Térítési díj és tandíj vizsgálata” fenntartói ellenőrzés: 2022.09.15. 
Főbb megállapítások: 
 Pénzügyi eltérés nem került megállapításra, a befizetések a megállapított térítési díj vagy tandíj alapján 

történtek. 
 Adminisztrációs  hibák, de  ezek  a  hiányosságok  nem befolyásolták  az ellenőrzött időszakban a térítési 

díj és tandíj bevételi tevékenységet. 
 Ellenőrzési nyomvonal készítése javasolt. 
 Az intézmény részéről a belső kontrollrendszer fejlesztendő.  

 
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 

Szeptember 30 Zene Világnapi hangverseny 

Október 28 Őszi Művész-tanári hangverseny 

November 11 Vonós munkaközösség tanszaki hangverseny 

 17 Zongora munkaközösség tanszaki hangversenye 

 22 Vegyes munkaközösség – Kezdő tanulók meghallgatása 

 24 B-tagozatos tanulók hangversenye 

December 1 Zongora munkaközösség – Kezdő tanulók meghallgatása 

 9 Vonós szakmai nap – és kezdők meghallgatása 

 13 és 20 Karácsonyi hangversenyek 

Hónap Nap Esemény megnevezése 

Január 25-27 LUKIN LÁSZLÓ NAPOK 

Február 18 Alapítványi Farsangi Bál 

 20 és 27. Fúvós munkaközösség – versenyzők hangversenye 

 20-24 Lukin Zenepedagógiai Projekthét 

Március 11 Regionális Fuvola és Fuvoladuó Verseny 

 24 6. Lukin Népdaléneklési Fesztivál 

 27-28 Kezdők meghallgatása – fúvós munkaközösség 
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 27 Vegyes munkaközösség tanszaki hangverseny 

Április 5 Zongorafesztivál – „Vedd könnyedén” 

 12-20 Hangszerbemutató óvodásoknak és kisiskolásoknak 

 21 Tavaszi Művész-tanári hangverseny 

 24-28 NYÍLT NAPOK, Felvételi meghallgatások a 223/2024-es tanévre 

Május 5 Zenekarok, Kamaraegyüttesek hangversenye 

Június 16 Ünnepélyes tanévzáró 

 19-23 Tehetséggondozó Zenei tábor 

 
7. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai 

 
Intézményvezetői tanfelügyelet (2022.04.21): 

 
1. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai – stratégiai 
vezetése és irányítása 
Kiemelkedő tevékenységek: 
A tervezett oktatási-nevelési célok szervesen illeszkednek az intézményi dokumentumokhoz. A vezető a célok 
meghatározásánál figyelembe veszi az intézmény sajátosságait, nagy hangsúlyt fektet az esélyteremtésre. 
Kiemelten foglalkozik a tehetséggondozásban tanulókkal, valamint évek óta felvállalja a kifejezetten 
szegregált oktatásban tanítható sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását is. Vezetésével az 
intézményben egy új Pedagógiai Program született, melybe jól átgondolt és tervezett munkával programok, 
tantervek kerültek beemelésre. A gyermekek képességeinek ismeretében reális célokat fogalmaz meg. 
Fejleszthető tevékenységek: 
A tervezési, mérési, értékelési, elemzési szempontok tökéletesítése, még részletesebb kidolgozása egységes 
elvek mentén. A művészeti iskolában megjelenő mérési eredmények – pl. félévi, évvégi vizsgaeredmények, 
versenyeredmények – megjelennek az intézményi dokumentumokban, ennek beépítése a pedagógiai nevelő 
és oktató munkában kevésbé hangsúlyos. 
2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Kiemelkedő tevékenységek: 
Partneri kapcsolatrendszere széleskörű, mely az intézményt támogató kapcsolatrendszerre épül. A 
jogszabályi változásokat és azok intézményébe történő alkalmazását folyamatosan figyelemmel kíséri, 
körültekintően végzi. A közösségek tájékoztatása az intézményben széleskörű, erre változatos, több 
csatornás rendszert működtet a vezető. Folyamatosan és hatékonyan nyújt segítséget a felmerülő problémák 
megoldásához. Figyelembe veszi a környezetében, az iskolában, a társadalomban zajló változásokat, ehhez 
illeszkedő jövőképet határoz meg iskolája számára. 
Fejleszthető tevékenységek: 
Partneri kapcsolatrendszerében a szülőktől kérhető segítség felmérése, s ennek beágyazása a művészeti 
iskola működésébe. 
3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Kiemelkedő tevékenységek: 
A vezetői pályázatban megfogalmazott intézményi jövőkép és a pedagógiai programban megfogalmazott 
alapelvek, célok összhangban vannak. A mindenki által elfogadott jövőképet és értékeket hatékonyan 
kommunikálja belső és külső környezete felé. Az elmúlt évek iskolai eredményei bizonyítják, hogy a vezető a 
változásokra, innovációra nyitott iskolai környezetet teremtett, figyelembe véve az intézmény hagyományait, 
szokásrendjét, a külső és belső környezetét. Az új oktatási trendeket, szakpolitikai változásokat ismeri, 
ezekről folyamatosan tájékozódik és környezetét tájékoztatja. 
Fejleszthető tevékenységek: 
Az intézmény stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szoruló területeinek meghatározása, elemzése, 
az értékelés beépítése a mindennapi munkába. Az intézményt támogató közösségekkel /fenntartó, Érd Város 
Önkormányzata / hatékonyabb kommunikáció a művészeti iskolák eszközjegyzékében szereplő – 
hangversenyterem-kötelező helyiségekkel – kialakítása céljából. 
4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Kiemelkedő tevékenységek: 
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A döntéshozatali folyamatokban konstruktív, vezetőtársai és kollégái véleményét figyelembe veszi. Az 
önértékelési rendszert irányítja és működteti, annak szervezésében, a feladatok meghatározásában a 
jogszabályi hátterek ismeretével naprakész. Maximálisan támogatja az innovációt, tudásmegosztást, jó 
gyakorlatok átadását. Az intézmény pedagógusait motiválja és támogatja szakmai továbbképzéseiken való 
részvételükben. Vezetőtársaival való jó kapcsolatával, a munkaközösségek aktív működtetésével erősíti a 
szakmai együttműködéseket. 
Fejleszthető tevékenységek: 
A pedagógusok közötti egyenlőbb munkamegosztás. 
5. Vezetői kompetenciák fejlesztése 
Kiemelkedő tevékenységek: 
Elkötelezett vezető, aki fontosnak tartja önmaga képzését és fejlesztését, jól beazonosított célokat tűz ki az 
intézménye pedagógusai és diákjai elé. Vezetői munkájában a meglévő tudása mellé az új oktatási trendeket 
és innovációkat is beépíti, nyitott azok befogadására, az általa vezetett intézményben történő 
alkalmazásukra. Önismerete és önértékelése reális és határozott, tisztában van erősségeivel és fejleszthető 
területeivel. 
Fejleszthető tevékenységek: 
A vezetői programban meghatározott célok folyamatos felülvizsgálata. 
 

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 

 

szolfézs szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
szolfézs 

egyetem ének-zenetanár, 
karvezető, 
művészetterapeuta 

  

furulya-klarinét-
szaxofon 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
klarinét 

MA klasszikus klarinét 
előadóművész, 
okleveles 
klarinétművész, 
okleveles 
klarinétművész-tanár 
 

 helyettes 
(50%) 

fuvola szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
fuvola 

főiskola fuvolatanár, 
kamaraművész, 
okleveles fuvolatanár 
 

  

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

főiskola ének-zene szakos 
tanár, szolfézstanár, 
klasszikus zongora, 
előadóművész 

  

gitár szakmai tantárgyat 
tanító tanár - gitár 

egyetem jazzgitár 
előadóművész, 
jazzbőgő 
előadóművész, 
okleveles jazzbőgő-
tanár 

  

hegedű szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
hegedű 

 

főiskola zeneiskolai 
hegedűtanár 
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Tantárgy Alkalmazott 
pedagógus 

Iskolai végzettség Szakképzettség Szakvizsga Megjegyzés 

magánének szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
magánének 

főiskola zeneiskolai 
magánénektanár 

  

zongora, jazz-
zongora, 
szintetizátor-
keybord 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár – jazz-
zongora 

főiskola jazz-zongora 
előadóművész 

  

hegedű szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
hegedű 

egyetem okleveles 
hegedűművész-tanár 

 helyettes 

furulya, klarinét, 
szaxofon 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
klarinét 

főiskola klarinéttanár, 
kamaraművész, 
okleveles klarinéttanár 

 tartósan 
távollévő 

szolfézs szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
szolfézs 

egyetem okleveles zeneismeret 
tanár 
okleveles ének-zene 
tanár 

  

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

egyetem okleveles 
zongoraművész, tanár 

  

szolfézs, 
zeneirodalom 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
szolfézs, 
zeneirodalom 

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

 óraadó 

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

egyetem okleveles zeneművész, 
zongoraművész, 
okleveles zongoratanár 

  

furulya, szaxofon szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
szaxofon 

főiskola klasszikus szaxofon 
előadó művész 

 helyettes 

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

egyetem okleveles 
zongoraművész-tanár 

  

gordonka szakmai tantárgyat 
tanító tanár - kürt 

egyetem klasszikus gordonka 
előadóművész, 
okleveles 
gordonkaművész, 
okleveles 
gordonkaművész-tanár 

  

hegedű szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
hegedű 

főiskola hegedűtanár   

szolfézs, 
zeneirodalom 
 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
szolfézs, 
zenetörténet-
zeneirodalom 

egyetem ének-zenetanár Zenei 
Munkaképesség-
Gondozás 

 

ütőhangszerek szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
ütőhangszerek 

főiskola ütőhangszertanár Mentorpedagógus  

szolfézs, 
zeneirodalom 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
szolfézs, 
zeneirodalom 

egyetem ütőhangszer 
kamaraművész 
 

 óraadó 

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

főiskola zongoratanár, 
kamaraművész 

  

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

főiskola zongoratanár és 
kamaraművész 

  

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

főiskola zeneiskolai zongora, 
szolfézs, zeneelmélet 
tanár 

  

szolfézs szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
szolfézs 

egyetem ének-zenetanár, 
karvezető 

  

furulya, fuvola szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
fuvola 

egyetem okleveles 
fuvolaművész-tanár 

Mentorpedagógus  
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Tantárgy Alkalmazott 
pedagógus 

Iskolai végzettség Szakképzettség Szakvizsga Megjegyzés 

furulya, klarinét szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
klarinét 

egyetem okleveles 
klarinétművész-tanár 

  

gordonka, 
kamarazene 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
gordonka 

főiskola gordonkatanár   

furulya, trombita, 
kürt, jazz-
trombita 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
trombita 

egyetem okleveles jazztrombita 
tanár 

  

furulya, trombita szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
furulya, trombita 

főiskola trombitatanár, 
klasszikus furulya 
előadóművész 

 óraadó 

gitár, kamarazene szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
gitár, kamarazene 
 

főiskola jazzgitár előadóművész   

harmonika, 
kamarazene 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
harmonika 

főiskola harmonikatanár, 
kamaraművész 

  

furulya, szolfézs szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
furulya, szolfézs 

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

 óraadó 

zongora szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

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

  

ütőhangszer szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
ütőhangszer 

egyetem okleveles 
ütőhangszertanár 

  

hegedű szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
hegedű 

főiskola hegedűtanár, 
kamaraművész 

 tartósan 
távollévő 

gitár szakmai tantárgyat 
tanító tanár – gitár 

főiskola gitártanár, 
kamaraművész 

  

hegedű, 
kamarazene 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
hegedű 

egyetem okleveles 
hegedűművész, 
okleveles 
hegedűművész-tanár 

  

hegedű szakmai tantárgyat 
tanító tanár – 
hegedű 

főiskola klasszikus hegedű 
előadóművész 

 helyettes 

fuvola, 
kamarazene 

szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
fuvola 

egyetem zeneiskolai 
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 

korrepetíció szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
korrepetíció 

főiskola zeneiskolai szolfézs, 
ált. isk. énektanár 

  

korrepetíció szakmai tantárgyat 
tanító tanár - 
zongora 

egyetem okleveles zeneművész-
tanár, okleveles 
zongoraművész 

  

 
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 
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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 

 
12. Országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, 

fesztiválokon, kiállításon való részvétel (2021/2022)  
 

Esemény megnevezése, 
időpontja 

Területi hatálya 
(országos, nemzetközi, 

egyéb) 

Típusa (verseny, 
fesztivál, kiállítás, 
színházi előadás, 

egyéb) 

Eredmény, 
helyezés 

Harmonikások Országos 
Társasága VI. Szegedi 

Harmonikaverseny 
2021.10.17. 

országos verseny 
1 fő 1. 

helyezés+különdíj 
1 fő 2. helyezés 

VIII. Országos Bihari János 
Hegedű-, Gordonka- és 

Vonós Kamarazenei Fesztivál 
2021.10.17-18. 

országos verseny 
 1 fő arany 
2 fő ezüst 
minősítés 

II. Nyitnikék Országos 
Fuvolaverseny 
2022.04.01-02. 

országos verseny 
3 fő ezüst 
1 fő bronz 
minősítés 

III. Keönch Boldizsár 
Énekverseny 
2022.04.13. 

országos verseny 
1 fő 1. helyezés 
1 fő 2. helyezés 

1 fő dicséret 

VI. Veszprémi Klasszikus 
Magánének Verseny 

2022.04.29-30. 
országos verseny 

1 fő 1 helyezés 
1 fő különdíj 

Daruvári Nemzetközi 
Harmonikaverseny 

2022.05.14. 
nemzetközi verseny 

1 fő 1. díj 
1 fő 2. díj 

VI. Abonyi Országos 
Vadászkürt-, Mélyrézfúvós- 
és Rézfúvós Kamarazenei 

Fesztivál 
2022.05.11. 

országos fesztivál 
1 fő kiemelt arany 

minősítés 

Eufonija Nemzetközi 
Harmonikaverseny 

2022.05.18-22. 
nemzetközi verseny 2 fő I. díj/3 hely 

"Isidor Bajic" Kamarazenei 
Fesztivál 

2022.05.20. 
nemzetközi verseny 1. helyezés 

45. Nemzetközi 
Harmonikaverseny 

2022.05.24-27. 
nemzetközi verseny 1 fő I. díj/5. hely 
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13. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények (2021/2022) 
 

Esemény 
megnevezése, 

időpontja 

Területi hatálya 
(nemzetközi,országos, 

megyei, területi, 
egyéb) 

Típusa (verseny, 
fesztivál, kiállítás, 

szakmai bemutató, 
egyéb) 

Eredmény, 
helyezés 

VI. Papp Lajos 
Regionális 

Zongoraverseny 
2022.03.08. 

regionális verseny 4 fő szépen szerepelt 

V. Pest Megyei 
Dallam-

Ütőhangszeres 
Szólóversenyt és 

Találkozó 
2022.03.11. 

megyei verseny 1 fő szépen szerepelt 

Regionális 
Gordonkaverseny 

2022.03.19. 
regionális verseny 

1 fő arany 
3 fő ezüst 

2 fő bronz minősítés 

VII. Pest Megyei 
Rézfúvós Verseny 

2022.04.13. 
megyei verseny 

1 fő 2. helyezés 
1 fő szépen szerepelt 

Regionális Német 
Nemzetiségi  

Zenei Verseny 
2022.05.06. 

regionális verseny 
2 arany 
2 ezüst 

2 bronz minősítés 

Budapesti Magánének 
Verseny Tihanyszegi 

Mária Emlékére 
2022.05.14. 

területi verseny 1 fő dicséret 

Mátrai Hangok 
Énekverseny 
2022.05.24. 

területi verseny 1 fő 1. és 2. 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 

Március Hangszeres Regionális Verseny 

Április Tavaszi Művész-tanári Hangverseny 

 Felvételi meghallgatások 

Május Zenekarok, együttesek hangversenye 

Június Ünnepélyes tanévzáró 
Nyári zenei tábor 
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15. Helyi kulturális életben történő szerepvállalások 
 

Hónap Esemény megnevezése 

Október 6. Nemzeti ünnep – fúvószenekari fellépés 

December Érd Megyei Jogú Város Karácsonyi ünnepség 

Március 15. Nemzeti ünnep – fúvószenekari fellépés 

Május 1. Majális – fúvószenekari fellépés 

 
 

16. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma  
(2022. 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 508 33 

44/11 
(szolfézs, 

zeneirodalom-
zenetörténet, ZMG, 
jazz-szolfézs, jazz-

irodalom) 
13/9  

(kamarazene, zenekar, 
énekkar) 

Fúvószenekar 
Vonószenekar 

Énekkar 
Gitáregyüttes 
 

 
*A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve. 
 
 
 
 
 

Kelt: Érd, 2022. október 13. 
 
 

Szabóné Bán Ildikó 
Intézményvezető 


