
Különös közzétételi lista  

(alapfokú művészetoktatási intézmények részére) 
 
 
Jogszabályi háttér: 
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Címe: 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1. 

OM azonosító: 039991 
 

Az alapfokú művészetoktatási intézmények Szakmai Minősítő Testületének döntése alapján az 

intézmény „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” 
 

Székhely: 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1. 
 
A székhelyen oktatott művészeti ágak, tanszakok: 
 

Művészeti ág neve  Tanszak neve 
Képző‐ és 

iparművészet 
‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Színművészet‐
bábművészet 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Táncművészet  ‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Zeneművészet  Fafúvós tanszak – furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, 

szaxofon. 
Rézfúvós és jazz tanszak – trombita, kürt, tenorkürt, harsona, 
tuba, jazz‐zongora, jazz‐gitár, jazz‐basszusgitár, jazz‐szolfézs. 

Akkordikus tanszak – gitár, ütőhangszerek. 
Billentyűs tanszak – zongora. 

Vonós tanszak – hegedű, gordonka, nagybőgő. 
Zeneismeret és vokális tanszak – szolfézs, zeneelmélet, 

zeneismeret, magánének. 
Népzene tanszak – népi ének, népi hegedű, népi brácsa, 

népi bőgő, koboz, citera, népi furulya. 
Kamarazene, zenekar. 

 
Tagintézményünk nincs. Telephelyen oktatott tanszak: szolfézs. (Kihelyezett szolfézsóráink 
működnek különböző gödöllői általános iskolákban.) 
 
1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv 

tantárgyfelosztásához 
 
1.1.   Képző- és iparművészeti ág   --------

 
1.2.   Színművészeti-bábművészeti ág   -------- 

 
1.3.   Táncművészeti ág   -------- 



1.4.   Zeneművészeti ág 
 

Az oktatás 
szintje 
(X) 

Az oktatást végző 
pedagógus 
végzettsége 

A tantárgyfelosztás 
szerint 

az oktatott tanszak 
neve 

A tantárgy 
neve 

E* A* T* egyetem  főiskola  egyéb 

Az oktatást végző 
pedagógus 

szakképzettsége 

furulya (tanár 1.)    x  x  x    DLA  klasszikus furulya előadóművész 
furulya (tanár 2.)  x  x      x    klasszikus furulya előadóművész furulya 
furulya (tanár 3.)  x  x  x    x    klasszikus furulya előadóművész 

fuvola (tanár 1.)  x  x  x    x    fuvolatanár 
fuvola (tanár 2.)  x  x      x    fuvolatanár 
fuvola (tanár 3.)  x  x  x    x    fuvolatanár 

fuvola 

fuvola (tanár 4.)  x  x      x    fuvolatanár 
oboa (tanár 1.)  x  x      x    oboatanár 

oboa  oboa (tanár 2.)  x  x    x      oboaművész-tanár 
klarinét (tanár 1.)  x  x    x      klarinétművész-tanár 

klarinét  klarinét (tanár 2.)  x  x    x      klarinétművész-tanár 

fagott  fagott  x  x  x    x    fagott-tanár 

(jazz‐)szaxofon  szaxofon  x  x      x    jazz-szaxofon művész-tanár 

jazz‐zongora  jazz-zongora      x    x    jazz-zongora művész-tanár 

jazz‐gitár  jazz-gitár    x      x    jazz-gitár művész-tanár 

jazz‐basszusgitár  jazz-basszusgitár    x      x    jazz-gitár művész-tanár 

jazz‐szolfézs  jazz-szolfézs    x  x    x    jazz-gitár művész-tanár 

trombita  trombita  x  x  x    x    trombitatanár 

kürt  kürt  x  x    x      kürtművész-tanár 

mélyrézfúvó  tenorkürt, harsona, tuba  x  x      x    harsonatanár 

gitár (tanár 1.)  x  x      x    gitártanár 
gitár  gitár (tanár 2.)  x  x  x    x    gitártanár 

ütő  ütő  x  x  x    x    jazz-dob művész-tanár 

zongora (tanár 1.)    x      x    zongoratanár 
zongora (tanár 2.)  x  x  x    x    zongoratanár 
zongora (tanár 3.)    x  x    x    zongoratanár 
zongora (tanár 4.)    x  x    x    zongoratanár 
zongora (tanár 5.)  x  x  x    x    zongoratanár 
zongora (tanár 6.)  x  x    x  x    korrepetítor, zongoratanár 
zongora (tanár 7.)  x  x  x  x      zongoraművész-tanár 
zongora (tanár 8.)  x  x      x    zongoratanár 
zongora (tanár 9.)  x  x  x  x    DLA  zongoraművész-tanár 
zongora (tanár 10.)  x  x      x    zongoratanár 

zongora 

zongora (tanár 11.)  x  x  x  x      zongoratanár 
hegedű (tanár 1.)  x  x  x    x    hegedűtanár 
hegedű (tanár 2.)  x  x      x    hegedűtanár 
hegedű (tanár 3.)  x  x  x    x    hegedűtanár 
hegedű (tanár 4.)  x  x  x  x      hegedűművész-tanár 

hegedű 

hegedű (tanár 5.)  x  x    x      hegedűművész-tanár 
cselló (tanár 1.)  x  x  x    x    gordonkatanár 
cselló (tanár 2.)  x  x  x    x    gordonkatanár gordonka 
cselló (tanár 3.)  x  x      x    gordonkatanár 

nagybőgő  nagybőgő    x    x      gordonművész-tanár 



szolfézs (tanár 1.)  x  x      x    ének-zene, karvez. tanár 

szolfézs (tanár 2.)    x  x  x      iskolai énektanár, karvezető 

szolfézs (tanár 3.)  x  x      x    ált. isk. ének-zene tanár 

szolfézs (tanár 4.)  x  x    x      ének-zene, karvez. tanár 
szolfézs 

szolfézs (tanár 5.)  x  x      x    zeneiskolai szolfézstanár 

zeneelmélet  zeneelmélet      x  x      zeneelmélet tanár 

zeneismeret  zeneismeret      x  x      ének-zene, karvez. tanár 

magánének  magánének    x      x    magánének tanár 

népi ének    x  x  x      népi énekes, néptáncpedagógus 

népi vonósok  x  x      x    népzenetanár 

citera x        x    népzenetanár 

koboz    x      x    népzenetanár 
népzene 

népi furulya  x  x    x      középiskolai tanár 

zongora-kamz. (t.1.)      x    x    zongoratanár 

vonós-kamz. (t.1.)    x  x    x    hegedűtanár 

vonós-kamz. (t.2.)  x  x      x    hegedűtanár 

vonós-kamz. (t.3.)    x    x      hegedűművész-tanár 

fúvós-kamz. (t.1.)    x    x      klarinétművész-tanár 

fúvós-kamz. (t.2.)    x      x    klasszikus furulya előadóművész 

fúvós-kamz. (t.3.)    x  x    x    klasszikus furulya előadóművész 

kamaraének   x      x    magánének tanár 

népi kamaraének   x  x  x      népi énekes, néptáncpedagógus 

népi kamarazene   x    x      középiskolai tanár 

kamarazene 

jazz-együttes    x      x    jazz-gitár művész-tanár 

vonószenekar   x  x  x  x    karvezető, hegedűtanár 

fúvószenekar   x  x  x      klarinétművész-tanár zenekar 
gitárzenekar   x  x    x    gitártanár 

 

Magyarázat: E* előképző; A* alapfok; T* továbbképző 
 
 
2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége 

Feladatkör  Iskolai végzettség  Szakképzettség 
iskolatitkár (1.)  OKJ szakvizsga  mérlegképes könyvelő 

iskolatitkár (2.)  közgazdasági érettségi  jegyzőkönyv-vezető, 
igazgatás-ügyintéző 

könyvtáros  főiskola  informatikus könyvtáros 
 
 
3. Az első minősítés évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot 

működtet 
Évek  előképző 

évfolyamok 
száma 

alapfokú 
évfolyamok 

száma 

továbbképző 
évfolyamok 

száma 
minősítés éve: 2007  2  6  4 
2013/2014 tanév  2  6  4 



 
4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, 

fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 
 

2012-2013. tanév 
 

Esemény megnevezése, 
időpontja 

Területi hatálya 
(országos, 

nemzetközi, egyéb) 

Típusa (verseny, 
fesztivál, kiállítás, 
színházi előadás, 

egyéb) 

Részvétel típusa 
(résztvevő, díszvendég, 

meghívott, versenyző, stb.) 

TÁMOP projektzáró rendezvény, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2012. augusztus 28. 

helyi intézmények 
együttműködése 

TÁMOP rendezvény 1 szólista növendék és az 
Ifjúsági Vonószenekar 
fellépése 

„Szakrális Hét” (kiállítás), 
Levendula Galéria, Gödöllő, 
2012. szeptember 17-20. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás a zeneiskola népi 
énekegyütteseinek fellépése 

Belvárosi Napok, 
Gödöllő város főtere, 
2012. szeptember 20. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a Dixix Rhythm együttes 
közreműködése 

Lélekkalauz – előadás, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2012. szeptember 21. 

helyi intézmények 
együttműködése 

tudományos 
előadás 

a Cipóriska énekegyüttes 
közreműködése 

Szent Mihály nap, 
Gödöllő, Alsópark, 
2012. szeptember 30. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a zeneiskola népi 
énekegyütteseinek fellépése 

Hangszerbemutató hangversenyek 
János Utcai Óvoda, 
2012. október 2. és 3. 

helyi intézmények 
együttműködése 

óvodai rendezvény 11 növendék közreműködése 

Varró Margit Zongoratanári 
Továbbképzés, Fót, 
2012. október 5. 

regionális  továbbképzés  1 növendék közreműködése 

Hangszerbemutató hangversenyek 
Martinovics Utcai Óvoda, 
2012. október 10. 

helyi intézmények 
együttműködése 

óvodai rendezvény 11 növendék közreműködése 

Országos rendezvény, 
Szociális Otthon, Gödöllő, 
2012. október 11. 

helyi intézmények 
együttműködése, 
országos 

kulturális, 
egészségügyi 
rendezvény 

1 növendék közreműködése 

Horváth István: A kis herceg – 
Bemutató, Vác, 
2012. október 12. 

regionális  hangverseny, 
ősbemutató 

az Ifjúsági Vonószenekar 
fellépése 

Kiállítás megnyitó, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2012. október 20. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás 3 növendék közreműködése 

Körösfői emlékplakett ünnepélyes 
átadása, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2012. október 29. 

helyi intézmények 
együttműködése 

alapítványi 
rendezvény 

3 növendék közreműködése 

Erkel nap – az iskola névadójának 
emlékére, 
Erkel Ferenc Általános Iskola, 
2012. november 9. 

helyi intézmények 
együttműködése 

iskolai rendezvény a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

Erzsébet Királyné szavalóverseny, 
Gödöllői Városi Könyvtár, 
2012. november 10. 

helyi intézmények 
együttműködése 

szavalóverseny  3 növendék közreműködése 

Lélekkalauz – előadás, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2012. november 13. 

helyi intézmények 
együttműködése 

tudományos 
előadás 

3 növendék közreműködése 

Nyugdíjas pedagógus-találkozó, 
Petőfi S. Általános Iskola, 
2012. november 15. 

helyi intézmények 
együttműködése 

iskolai rendezvény 2 növendék közreműködése 



V. Farkas Ferenc 
Zongoraverseny, Dunakeszi, 
2012. november 16. 

országos  zenei verseny  2 versenyző növendék 

Testvérvárosi rendezvény, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2012. november 17. 

nemzetközi kulturális 
rendezvény 

a Cipóriska énekegyüttes 
közreműködése 

Erzsébet Királyné szavalóverseny, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2012. november 19. 

országos  szavalóverseny  a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

Emlékhangverseny Zita királyné 
és Habsburg Ottó tiszteletére, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2012. november 20. 

nemzetközi hangverseny szólista növendékek, a 
Sivadó Testvérek és az 
Ifjúsági Vonószenekar 
fellépése 

A ZETA Országos Kodály 
Emlékhangversenye, Budapest, 
2012. december 1. 

országos  hangverseny 1 növendék közreműködése 

II. Budapesti Gyermek- és Ifjúsági 
Kamarazenei Fesztivál és Verseny 
2012. december 7-9. 

országos  zenei verseny  2 versenyző növendék 

XII. Országos Oboa- és 
Fagottverseny, Sopron, 
2012. december 7-9. 

országos  zenei verseny  3 versenyző növendék 

Nyugdíjas orvosok köszöntése, 
Polgármesteri Hivatal, Gödöllő, 
2012. december 14. 

helyi intézmények 
együttműködése 

karácsonyi 
rendezvény 

10 növendék közreműködése 

Horváth István: A kis herceg, 
Dunakeszi, Radnóti Gimnázium, 
2012. december 16. 

regionális  hangverseny az Ifjúsági Vonószenekar 
fellépése 

Az Arpeggio Gitárzenekar Adventi 
hangversenye, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2012. december 16. 

helyi intézmények 
együttműködése 

hangverseny a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

A Betlehemi láng átadása, 
Gödöllő, Főtér, 
2012. december 16. 

helyi intézmények 
együttműködése 

karácsonyi 
rendezvény 

a Cilibri énekegyüttes 
közreműködése 

Adventi hangverseny, 
Evangélikus templom, 
2012. december 21. 

helyi intézmények 
együttműködése 

karácsonyi 
hangverseny 

2 növendék közreműködése 

Kiállítás megnyitó, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2012. december 21. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás 1 növendék közreműködése 

GSK karácsonyi koncert, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2012. december 21. 

helyi intézmények 
együttműködése 

reprezentatív 
karácsonyi 
hangverseny 

7 növendék és az Ifjúsági 
Vonószenekar fellépése 

4 kis karácsonyi koncert, 
János Utcai Óvoda, 
2012. december 21. 

helyi intézmények 
együttműködése 

óvodai rendezvény 2 növendék közreműködése 

Születésnapi koncert, 
Baleseti Intézet, Budapest, 
2013. január 8. 

regionális  hangverseny a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

Gödöllő Kultúrájáért díjátadás, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2013. január 20. 

helyi intézmények 
együttműködése 

díjátadó 
rendezvény 

az Ifjúsági Vonószenekar 
fellépése 

II. Budapesti Ifjúsági Kamarazenei 
Fesztivál gálakoncertje, 
Budapest, Nádor Terem, 
2013. január 20. 

országos  gálahangverseny  2 versenyző növendék 
közreműködése 

A szlovák köztársasági elnök 
tiszteletére rendezett ünnepség, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2013. február 20. 

nemzetközi kulturális ill. 
protokoll 
rendezvény 

a Cilibri énekegyüttes 
közreműködése 



Lélekkalauz - Almás Kitti előadás, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2013. február 22. 

helyi intézmények 
együttműködése 

tudományos 
előadás 

1 szólista növendék és a 
Cibri énekegyüttes 
közreműködése 

Ifjú Tehetségeink és a Gödöllői 
Szimfonikus zenekar koncertje, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2013. február 24. 

helyi intézmények 
együttműködése 

reprezentatív 
hangverseny 

a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése 
szólistaként 

XI. Országos Zeneiskolai 
Kürtverseny, Kisújszállás, 
2013. március 8-10. 

országos  zenei verseny  2 versenyző növendék 

III. Nemzetközi Hegedűfesztivál, 
Törökszentmiklós, 
2013. március 22-24. 

nemzetközi zenei verseny  4 versenyző növendék 

XIII. Országos Zongoraverseny, 
Nyíregyháza, 
2013. március 22-24. 

országos  zenei verseny  2 versenyző növendék 

Nemzetközi rendezvény, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2013. március 22. 

nemzetközi kulturális ill. 
protokoll 
rendezvény 

az Ifjúsági Fúvószenekar 
fellépése 

Brandýs nad Labem művészeti 
iskolájának hangversenye, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2013. március 23. 

nemzetközi testvérvárosi 
rendezvény, 
hangverseny 

az Ifjúsági Vonószenekar 
közreműködése 

Tavaszi hadjárat, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2013. április 7. 

országos  hagyományőrző 
rendezvény 

az Ifjúsági Fúvószenekar 
közreműködése 

Hajdu András zongora-
improvizációs kurzusa, 
Veresegyház, 
2013. április 9. 

regionális  zenei kurzus 6 növendék közreműködése 

A Költészet napja, 
Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központ, 
2013. április 11. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a Cibri énekegyüttes 
közreműködése 

Református Líceum rendezvénye, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2013. április 12. 

helyi intézmények 
együttműködése 

iskolai rendezvény a Forest Dixie Band 
közreműködése 

IX. Országos „Bartók Béla” 
Hegedű-duó Verseny, Vác, 
2013. április 19-20. 

országos  zenei verseny  6 versenyző növendék 

XII. Országos „Alba Regia” 
Kamarazenei Verseny, 
Székesfehérvár, 
2013. április 18-20. 

országos  zenei verseny  2 versenyző kamaracsoport 

„Föld Napja” rendezvény, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2013. április 20. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális és 
ismeretterjesztő 
rendezvény 

a Cibri és a Kiscibri 
énekegyüttes 
közreműködése 

Oboás szakmai nap, 
Zeneművészeti Szakközépiskola, 
Veszprém, 
2013. április 24. 

országos  szakmai 
rendezvény 

a F. Chopin Zeneiskola oboa 
tanszakának részvételével 

V. Országos Hangjegykártya 
Verseny, Esztergom, 
2013. április 26. 

országos  zenei verseny  5 versenyző növendék 

VIII. Országos Czidra László 
Furulyaverseny, Budapest, 
2013. április 26-28. 

országos  zenei verseny  5 versenyző növendék 

„Magyar tavasz” II. Nemzetközi 
Ifjúsági Zenei Fesztivál, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2013. május 1. 

nemzetközi testvérvárosi 
rendezvény, 
zenei verseny 

2 versenyző népzenei 
együttes 



Vendégszereplés a szlovákiai 
testvériskolában, Revúca, 
2013. május 3. 

nemzetközi testvériskolai 
kapcsolat, 
hangverseny 

a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

I. Gödöllői Helyi Élelmiszer 
Fesztivál, Gödöllő, Főtér, 
2013. május 11. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális és 
gasztronómiai 
rendezvény 

a F. Chopin Zeneiskola 
Gitárzenekarának 
közreműködése 

Európai Uniós rendezvény, 
Budapest, Erzsébet tér, 
2013. május 11. 

nemzetközi kulturális ill. 
protokoll 
rendezvény 

az Ifjúsági Fúvószenekar 
fellépése 

Lélekkalauz – előadás, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2013. május 13. 

helyi intézmények 
együttműködése 

tudományos 
előadás 

6 növendék közreműködése 

Pest Megyei Zeneiskolák 
bemutatkozó koncertje, 
Pilisvörösvár, 
2013. május 18. 

regionális  reprezentatív 
hangverseny 

2 növendék közreműködése 

„Fehér galamb” VI. Országos 
Hagyományőrző Műveltségi 
Verseny - döntő, Budapest, 
2013. május 24. 

országos  zenei verseny  1 versenyző növendék 

Városi Gyermeknap, 
Gödöllő, Főtér, 
2013. május 25. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a zeneiskola népi 
énekegyütteseinek fellépése 

Gödöllői Gitárzenekari Fesztivál, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2013. június 2. 

helyi intézmények 
együttműködése 

hangverseny, 
fesztivál 

a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése 
a Gitárzenekar vendégeként 

Gödöllő Város delegációjának 
látogatása a hollandiai 
testvérvárosba, 
Wageningen, 
2013. június 13-17. 

nemzetközi testvérvárosi 
rendezvény 

a Cibri énekegyüttes 
közreműködése 

A Zene és Társművészetek Tábor 
zárókoncertje, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2013. június 26. 

helyi intézmények 
együttműködése 

hangverseny az Ifjúsági Vonószenekar, 
az Ifjúsági Fúvószenekar és 
a Forest Dixie Band 
fellépése 

 
 

5. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 
 

2012-2013. tanév eredményei 

Esemény megnevezése, 
időpontja 

Területi hatálya 
(nemzetközi,országos, 

megyei, területi, 
egyéb) 

Típusa (verseny, 
fesztivál, kiállítás, 
szakmai bemutató, 

egyéb) 

Eredmény, helyezés 

XII. Országos Oboa- és 
Fagottverseny, Budapest, 
2012. október 19. 

területi válogató  zenei verseny  4 növendék döntőbe 
jutott 

V. Farkas Ferenc Zongoraverseny, 
Dunakeszi, 
2012. november 16. 

országos  zenei verseny  1 dicséret 

XII. Országos Klarinétverseny, 
Budaörs, 
2012. november 21. 

területi válogató  zenei verseny  2 növendék döntőbe 
jutott 

III. Papp Lajos Regionális 
Zongoraverseny, Biatorbágy, 
2012. november 30. 

regionális  zenei verseny 2 III. díj és 2 dicséret 



II. Budapesti Gyermek- és Ifjúsági 
Kamarazenei Fesztivál és Verseny, 
Budapest, 
2012. december 7-9. 

országos  zenei verseny  1 III. díj 

XII. Országos Oboa- és 
Fagottverseny, Sopron, 
2012. december 7-9. 

országos  zenei verseny  2 I. díj, 1 II. díj 
és 1 különdíj, valamint 
1 tanári különdíj 

XI. Országos Zeneiskolai 
Kürtverseny, Szentendre, 
2013. január 18. 

területi válogató  zenei verseny  2 növendék döntőbe 
jutott 

XIII. Országos Zongoraverseny, 
Cegléd, 
2013. február 7. 

területi válogató  zenei verseny  2 növendék döntőbe 
jutott 

XII. Országos „Alba Regia” 
Kamarazenei Verseny, Szentendre, 
2013. február 14. 

területi válogató  zenei verseny  2 együttes döntőbe 
jutott 

VIII. Országos Czidra László 
Furulyaverseny, Szentendre, 
2013. március 1. 

területi válogató  zenei verseny  1 növendék és 
1 kamaracsoport 
döntőbe jutott 

XI. Országos Zeneiskolai 
Kürtverseny, Kisújszállás, 
2013. március 8-10. 

országos  zenei verseny  1 I. díj és 1 II. díj, 
valamint 
1 tanári különdíj 

VII. Regionális Zeneiskolai 
Gitárverseny, Balassagyarmat, 
2013. március 20. 

regionális  zenei verseny  1 II. díj és 2 III. díj 

III. Nemzetközi Hegedűfesztivál, 
Törökszentmiklós, 
2013. március 22-24. 

nemzetközi zenei verseny  1 II. díj, 1 III. díj 
és 2 különdíj 

XIII. Országos Zongoraverseny, 
Nyíregyháza, 
2013. március 22-24. 

országos  zenei verseny  1 II. díj, 
valamint 
1 tanári különdíj 

IV. Pest Megyei Kamarazenei 
Verseny, Cegléd, 
2013. április 19. 

megyei  zenei verseny  1 kiemelt nívódíj 

IX. Országos „Bartók Béla” 
Hegedű-duó Verseny, Vác, 
2013. április 19-20. 

országos  zenei verseny  1 III. díj 
és 1 különdíj 

XII. Országos „Alba Regia” 
Kamarazenei Verseny, 
Székesfehérvár, 
2013. április 18-20. 

országos  zenei verseny  1 I. díj 
és 1 különdíj 

V. Országos Hangjegykártya 
Verseny, Esztergom, 
2013. április 26. 

országos  zenei verseny  1 I. díj, 1 II. díj 
és 2 III. díj, valamint 
1 tanári különdíj 

VIII. Országos Czidra László 
Furulyaverseny, Budapest, 
2013. április 26-28. 

országos  zenei verseny  1 III. díj 

VII. Pest Megyei Fuvolaverseny, 
Szentendre, 
2013. április 29. 

megyei  zenei verseny  2 I. díj, 
valamint 
2 tanári különdíj 

„Magyar tavasz” II. Nemzetközi 
Ifjúsági Zenei Fesztivál, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2013. május 1. 

nemzetközi testvérvárosi 
rendezvény, 
zenei verseny 

1 nagydíj és 1 II. díj 

„Fehér galamb” VI. Országos 
Hagyományőrző Műveltségi 
Verseny, Budapest, 
2013. május 10. 

Közép-magyarországi 
elődöntő 

zenei verseny  1 növendék döntőbe 
jutott 

III. Pest Megyei Rézfúvós Verseny, 
Göd, 
2013. május 11. 

megyei  zenei verseny  4 I. díj, 2 II. díj 
és 1 dicséret 



„Fehér galamb” VI. Országos 
Hagyományőrző Műveltségi Verseny 
- döntő, Budapest, 
2013. május 24. 

országos  zenei verseny  1 kiemelt arany oklevél 

„Több húron pendülünk” – II. Pilis-
Dunakanyar Kistérségi és I. Közép-
Magyarországi Régiós Gitárverseny 
és Fesztivál, Pomáz, 
2013. június 12. 

regionális  zenei verseny 1 II. díj 

 
 
 
 
 
 
6. Az intézet saját rendezvényei, hagyományai 
 

6.1. Az intézmény saját rendezvényei 
 

Neve  Időpontja 
A Csíkszeredába utazó növendékek hangversenye 2013. október 21. 17.00 
Az utolsó kincs – Vitéz László kalandjai – Sebaj Bábszínház 2014. március 5. 16.00 
Országos versenyre készülő zenekarok hangversenye  2014. április 24. 17.00 
A Csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum 
növendékeinek hangversenye 

2014. április 29. 18.00 

40 éves a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
Tanári díszhangverseny – Gödöllői Királyi Kastély, Lovarda 

2014. április 30. 18.00 

Házimuzsika Dmitry Rachmanov zongoraművésszel 2014. május 3. 18.00 
A Nagyrőcei (Revúca) Művészeti Iskola növendékeinek 
hangversenye 

2014. május 30. 17.00 

40 éves a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
Zenekari díszhangverseny az iskola együtteseinek 
közreműködésével – Művészetek Háza Gödöllő 

2014. június 1. 18.00 

„Zene és játék” – Koncertek és zenei totó a Múzeumok 
Éjszakája rendezvényeinek keretében 

2014. június 21. 17.00 

 
 
 

6.2. Az intézmény hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényei 
 

Neve  Időpontja 
Hangverseny a Zene világnapja alkalmából 2013. október 1. 18.00 
A zeneiskola növendékeinek adventi hangversenye  2013. december 18. 17.00 
Ifjú tehetségek hangversenye a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar kíséretével 

2014. március 23. 17.00 

VII. Országos Népzenei Verseny – Damjanich J. Ált. Isk. 2014. április 3-5. 
Hangszerbemutató koncert a felvételizők részére 2014. április 14. 14.00 
Művészeti alapvizsga hangversenyek  2014. június 3-4. 15.30 
Chopin Open 2014. június 13. 17.30 
Zene és társművészetek tábor 2014. június 25 - július 2. 

 
 



7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 
 
Zenekaraink és együtteseink rendszeresen részt vesznek a város társadalmi eseményein zenei 
közreműködésükkel. Állandó partnerei vagyunk a Művészetek Háza, a Gödöllői Királyi Kastély, a 
Gödöllői Városi Könyvtár, Gödöllő Város Önkormányzata, a Szent István Egyetem és még sok más 
intézmény rendezvényeinek. Rendszeresen részt veszünk műsorszámainkkal kiállítás megnyitókon, 
továbbá az önkormányzat felkérésére városi ünnepségeken, díjátadó eseményeken. 
 
Növendékegyütteseink: 
 
Kamaracsoportok, együttesek: Animato Consort, Forest Dixie Band, Klarinét Kvartett, Kórus, 
Sivadó Testvérek Kamaraegyüttese 
 
Népi énekegyüttesek: Cibri Énekegyüttes, Cilibri Énekegyüttes, Cipóriska Énekegyüttes, Gödöllei 
Legények, Kiskalapos Énekegyüttes 
 
Zenekarok: 
Gitárzenekar 
Gyermek Vonószenekar, Ifjúsági Vonószenekar 
Ifjúsági Fúvószenekar 
 
A 2012/2013. tanév helyi kulturális életében történő szerepvállalásainkat részleteztük a 4. pontban. 
 
 
 
 
 
8. A tanév helyi rendje 
 
Órabeosztás: 2013. szeptember 5. csütörtök 14.00-17.00. 
A 2013/2014. tanév első órarend szerinti tanítási napja: 2013. szeptember 6. péntek. 
 
2013. október 23. szerda: NEMZETI ÜNNEP. 
 
ŐSZI SZÜNET: 2013. október 27. vasárnaptól november 3. vasárnapig. (A szünet előtti utolsó 
tanítási nap: október 26. szombat, a szünet utáni első tanítási nap: november 4. hétfő.) 
 
TÉLI SZÜNET: 2013. december 22. vasárnaptól 2014. január 5. vasárnapig. (A szünet előtti utolsó 
tanítási nap: december 21. szombat, a szünet utáni első tanítási nap: január 6. hétfő.) 
 
A félévi tanszaki vizsgák időpontja: 2014. január 20-31. 
 
2014. március 15. szombat: NEMZETI ÜNNEP. 
 
TAVASZI SZÜNET: 2014. április 17. csütörtöktől április 22. keddig. 
(A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 16. szerda, a szünet utáni első tanítási nap: április 23. 
szerda.) 
 
2014. május 1. csütörtök: A MUNKA ÜNNEPE 
2014. május 2. péntek: PIHENŐNAP, TANÍTÁSI SZÜNET 
– az órák pótlása május 10-én szombaton, illetve egyéni beosztás szerint történik. HOSSZÚ HÉTVÉGE 
 



Hangszeres felvételi a szolfézsra már járó növendékeinknek: 
2014. május 8. csütörtök 15.00-17.00. 
 
Az év végi tanszaki vizsgák időpontja: 2014. május 15. – június 6. 
 
FELVÉTELI új jelentkezők részére: 2014. május 29. csütörtök 14.00-18.00. 
 
A művészeti alapvizsga időpontja: 2014. június 3. kedd és június 4. szerda. 
 
A tanév utolsó tanítási napja: 2014. június 7. szombat. 
 
2014. június 8. PÜNKÖSD VASÁRNAP 
2014. június 9. PÜNKÖSD HÉTFŐ 
 
ÉVZÁRÓ hangverseny és bizonyítványosztás: 2014. június 13. péntek 16.00. 
 
Beiratkozás a 2014/2015. tanévre: 2014. július 11-ig. 
 
 
 
 

9. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma 
 

 
Tanév: 2013-2014. 

Művészeti ág Egyéni 
oktatásban 
részt vevők 

száma 

Csoportos főtárgy 
oktatásban 
résztvevők 

száma 
(csoportok/tanulók*) 

Kötelező, 
választható tárgyak 

csoportjainak 
száma 

(csoportok/tanulók*) 

Nagyobb létszámú együttesek 
(zenekari tagok létszáma) 

Zeneművészet 563 89 szolfézs 
főtanszakos 
növendék 
9 csoportban 

53/12 Gyermek Vonószenekar (16) 
Ifjúsági Vonószenekar (20) 
Ifjúsági Fúvószenekar (30) 
Gitárzenekar (14) 

Képző- és 
Iparművészet ----- ----- ----- ----- 

Táncművészet ----- ----- ----- ----- 
Szín- és 
bábművészet ----- ----- ----- ----- 

*A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve. 
 

 
 
 
Kelt: Gödöllő, 2013. október 1. 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 Buka Enikő 
 igazgató 
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