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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, korrepetíció. 

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

zeneismeret, zenetörténet, 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    DLA  klasszikus furulya előadóművész 
furulya (tanár 2.)  x  x  x    x    klasszikus furulya előadóművész furulya 
furulya (tanár 3.)  x  x  x    x    klasszikus furulya előadóművész 

fuvola (tanár 1.)  x  x  x  x      okl. fuvolatanár (mesterfokozat) 
fuvola (tanár 2.)  x  x  x    x    fuvolatanár fuvola 
fuvola (tanár 3.)  x  x  x    x    fuvolatanár 
oboa (tanár 1.)  x  x  x  x      okl. oboatanár (mesterfokozat) 

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

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

fagott  fagott  x  x      x    fagott-tanár 

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

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

jazz‐gitár  jazz-gitár  x  x  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  x      kürtművész-tanár 

mélyrézfúvó  tenorkürt, harsona, tuba  x  x    x      okl.harsonatanár (mesterfokozat) 

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

ütő (tanár 1.)  x  x  x    x    jazz-dob művész-tanár 
ütő  ütő (tanár 2.)  x  x    x      ütőhangszeres művész-tanár 

zongora (tanár 1.)  x  x  x    x    zongoratanár 
zongora (tanár 2.)  x  x  x    x    zongoratanár 
zongora (tanár 3.)    x  x    x    zongoratanár 
zongora (tanár 4.)  x  x  x    x    zongoratanár 
zongora (tanár 5.)  x  x  x    x    zongoratanár 
zongora (tanár 6.)  x  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    DLA  zongoraművész-tanár 
zongora (tanár 10.)  x  x      x    zongoratanár 
zongora (tanár 11.)  x  x  x  x      zongoratanár 

zongora 

korrepetíció  x  x  x    x    zongoratanár, kamaraművész 
hegedű (tanár 1.)  x  x  x    x    hegedűtanár 
hegedű (tanár 2.)  x  x      x    hegedűtanár 
hegedű (tanár 3.)  x  x  x    x    hegedűtanár 

hegedű 

hegedű (tanár 4.)  x  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    gordonkatanár 



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

szolfézs (tanár 2.)    x      x    szolfézs-, zeneelmélet tanár 

szolfézs (tanár 3.)  x  x    x      iskolai énektanár, karvezető 

szolfézs (tanár 4.)  x  x      x    ált. isk. ének-zene tanár 

szolfézs (tanár 5.)  x  x    x      ének-zene, karvez. tanár 

szolfézs (tanár 6.)  x  x      x    zeneiskolai szolfézstanár 

szolfézs 

szolfézs (tanár 7.)    x      x    zeneiskolai szolfézstanár 

zeneelmélet  zeneelmélet      x  x      zeneelmélet tanár 

zeneismeret  zeneismeret      x    x    szolfézs-, zeneelmélet tanár 

zenetörténet (t.1.)     x  x    DLA  klasszikus furulya előadóművész 
zenetörténet  zenetörténet (t.2.)     x  x      ének-zene, karvez. tanár 

magánének  magánének    x  x    x    magánének tanár 

népi ének    x    x      népi énekes, néptáncpedagógus 

népi vonósok  x  x      x    ének-zene, népzenetanár 

citera x  x      x    népzenetanár 

koboz    x      x    népzenetanár 
népzene 

népi furulya  x  x    x      középiskolai tanár 

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

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

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

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

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

népi kamaraének x  x    x      népi énekes, néptáncpedagógus 

kamarazene 

jazz-együttes    x  x    x    jazz-gitár művész-tanár 

vonószenekar   x  x  x  x    karvezető, hegedűtanár 
fúvószenekar   x  x  x      klarinétművész-tanár zenekar 
gitárzenekar   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 
2015/2016 tanév  2  6  4 



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

fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 
 

2014-2015. tanév 
 

Esemény megnevezése, 
időpontja 

Területi hatálya 
(országos, 

nemzetközi, egyéb) 

Típusa (verseny, 
fesztivál, kiállítás, 
színházi előadás, 

egyéb) 

Részvétel típusa 
(résztvevő, díszvendég, 

meghívott, versenyző, stb.) 

Moldvai hangszeres kurzus, 
Piarista Gimnázium, Szeged, 
2014. szeptember 19-21.

országos  zenei rendezvény  a Csenderes együttes 
közreműködése 

„Szakrális Hét” (kiállítás), 
Levendula Galéria, Gödöllő, 
2014. szeptember 23.

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás a Cibri énekegyüttes 
fellépése 

Nemzetközi Fuvolafesztivál, 
Pécel, 
2014. október 17-19.

nemzetközi  zenei fesztivál fuvolakvartettjeink 
közreműködése 

Somogyvári Zsóka fotóművész 
kiállítása, Városháza, Gödöllő, 
2014. október 21.

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás megnyitó 3 növendék közreműködése 

Hajdú András kurzusa, 
F. Chopin Zeneiskola, 
2014. november 6.

helyi, iskolai 
rendezvény 

zongora kurzus 9 növendék részvétele 

Erkel nap – az iskola névadójának 
emlékére, 
Erkel Ferenc Általános Iskola, 
2014. november 7.

helyi intézmények 
együttműködése 

iskolai rendezvény a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

Hajdú András szerzői estje, 
F. Chopin Zeneiskola, 
2014. november 8.

helyi, iskolai 
rendezvény 

koncert a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

X. Vass Lajos Népzenei Verseny, 
Kárpát-medencei döntő, Csepel, 
2014. november 8.

országos  zenei verseny  2 versenyző együttes 

Jubileumi kosztümös 
díszhangverseny, 
Gödöllői Királyi Kastély, Lovarda 
2014. november 16.

helyi intézmények 
együttműködése 

koncert a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek fellépése

Család-Barát műsor 
a Magyar Televízióban, 
2014. november 20.

országos  televíziós szereplés a Csenderes együttes fellépése

XX. vers- és prózamondó verseny 
Erzsébet királyné emlékére, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2014. november 22.

országos  szavalóverseny  1 versenyző növendék és 
1 versenyző együttes 

XIV. Országos Friss Antal 
Gordonkaverseny, Szolnok, 
2014. november 21-23.

országos  zenei verseny  2 versenyző növendék 

IV. Országos Gregor József 
Énekverseny, Székesfehérvár, 
2014. november 21-23.

országos  zenei verseny  2 versenyző növendék 

Révész Antal kiállításának 
megnyitója, Városháza, Gödöllő, 
2014. november 27.

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás megnyitó 4 növendék közreműködése 

Ismeretterjesztő bérletes 
hangverseny kisiskolásoknak, 
Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Gödöllő, 
2014. december 5.

helyi intézmények 
együttműködése 

koncert a Forest Dixie Band 
fellépése 



II. Országos Jazz-zenei Verseny 
Regős István emlékére, Tóth 
Aladár Zeneiskola, Budapest, 
2014. december 5.

országos  zenei verseny  1 versenyző növendék 

Véradók köszöntése, Erzsébet 
Királyné Szálloda és Étterem, 
2014. december 5.

helyi intézmények 
együttműködése 

adventi rendezvény  4 növendék közreműködése 

IV. Nemzetközi Bartók Béla 
Zeneiskolai Zongoraverseny, 
Budapest, 
2014. december 5-6.

nemzetközi  zenei verseny  1 versenyző növendék 

„Merjünk hinni és szeretni”, 
Lélekkalauz, Böjte Csaba 
előadásának megnyitója, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2014. december 10.

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a Csenderes együttes és 
az Ütőegyüttes 
közreműködése 

Az Arpeggio Gitárzenekar Adventi 
hangversenye, 
Gödöllői Királyi Kastély, Lovarda 
2014. december 12.

helyi intézmények 
együttműködése 

hangverseny a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

Adventi műsor, 
Városi Idősek Otthona, 
2014. december 13.

helyi intézmények 
együttműködése 

karácsonyi 
rendezvény 

a Csenderes együttes 
közreműködése 

Adventi hangverseny, 
Lear Corporation, 
2014. december 16.

helyi intézmények 
együttműködése 

karácsonyi 
hangverseny 

a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

A F. Chopin Zeneiskola adventi 
hangversenye, 
Erzsébet Királyné Szálloda 
Bálterme, 
2014. december 17.

helyi intézmények 
együttműködése 

koncert a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

Cseperkélő foglalkozás, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2014. december 20.

helyi intézmények 
együttműködése 

zenés gyermek-
foglalkozás 

a Gödöllei Legények 
betlehemes előadása

Kiállítás megnyitó, 
Levendula Galéria, 
2014. december 20.

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás megnyitó a Gödöllei Legények 
közreműködése 

Kistarcsai Csellótalálkozó, 
Kistarcsa, 
2015. január 31.

regionális  zenei rendezvény a F. Chopin Zeneiskola 
csellózenekarának 
közreműködése

Az Egressy Béni Református 
Művészeti Középiskola 
növendékeinek vendégszereplése, 
F. Chopin Zeneiskola, 
2015. február 25.

regionális  koncert a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

Reneszánsz bál, 
Gödöllői Waldorf Iskola 
2015. február 27.

helyi intézmények 
együttműködése 

iskolai rendezvény a furulyaegyüttes 
közreműködése korhű 
ruhákban 

„A klasszikus gitártól az 
elektromos gitárig” 
Nuszbaum Ferenc előadása, 
F. Chopin Zeneiskola, 
2015. március 9.

helyi, iskolai 
rendezvény 

szakmai előadás a F. Chopin Zeneiskola gitár 
tanszakának közreműködése

Gödöllő Városért Díjátadó 
ünnepség, Művészetek Háza, 
2015. március 15.

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

1 növendék közreműködése 

Szolnoki Táncfesztivál, Szolnok, 
2015. március 21.

országos  fesztivál  4 növendék közreműködése 

IV. Nemzetközi Hegedűfesztivál, 
Törökszentmiklós 
2015. március 26-28.

nemzetközi  zenei verseny 
és fesztivál 

7 versenyző növendék 



Királyi Kölyök Koncertek, 
Gödöllői Királyi Váró, 
2015. március 28.

helyi intézmények 
együttműködése 

hangszerbemutató 
koncert 

a F. Chopin Zeneiskola 
fafúvós tanszakának 
közreműködése

„Tágasságot nekünk is”, 
Országos Táncház-találkozó, 
2015. március 29.

országos  népzenei találkozó a F. Chopin Zeneiskola 
népzene tanszakának 
közreműködése

XXVII. Tavaszi Emlékhadjárat, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2015. április 7.

országos  hagyományőrző 
rendezvény 

a Kalapos énekegyüttes 
közreműködése

Kóristák (együttműködés a 
Garabonciás Színtársulattal), 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2015. április 9.

helyi intézmények 
együttműködése 

zenés-színházi 
előadás 

a F. Chopin Zeneiskola 
Ifjúsági Vonószenekarának és 
növendékeinek közreműködése

Hadtudományi tudósjelöltek 
ünnepsége, Domonyvölgy, 
Lázár Lovaspark, 
2015. április 16.

regionális  kulturális 
rendezvény 

a Kalapos énekegyüttes 
közreműködése

VI. Országos Hangjegykártya 
Verseny, Esztergom, 
2015. április 24.

országos  zenei verseny  2 versenyző növendék 

A Gödöllő Táncegyüttes műsora, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2015. április 25.

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

4 növendék közreműködése

Ifjú Tehetségeink és a Gödöllői 
Szimfonikus zenekar koncertje, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2015. április 26.

helyi intézmények 
együttműködése 

reprezentatív 
hangverseny 

a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése 
szólistaként

Gitárzenekarok minifesztiválja, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2015. május 23.

helyi intézmények 
együttműködése 

koncert a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

Királyi Kölyök Koncertek, 
Gödöllői Királyi Váró, 
2015. május 23.

helyi intézmények 
együttműködése 

hangszerbemutató 
koncert 

a F. Chopin Zeneiskola 
zongora tanszakának 
közreműködése

Szent Norbert napi Ki mit tud?, 
Premontrei Gimnázium, Gödöllő, 
2015. június 5.

helyi, iskolai 
rendezvény 

zenei verseny  1 versenyző együttes 

XI. Országos Mélyrézfúvós 
Verseny, Kiskunfélegyháza, 
2015. június 5-7.

országos  zenei verseny  1 versenyző növendék 

Nyárköszöntő koncert az Arpeggio 
Gitárzenekarral, Isaszeg, 
2015. június 6.

regionális  koncert a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

III. Vonósfesztivál, Csömör, 
2015. június 10.

regionális  zenei fesztivál  a Gyermek Vonószenekar 
részvétele 

Vendégszereplés szlovákiai 
testvériskolánkban, Revúca, 
2015. június 11.

nemzetközi  koncert a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

Kiállítás megnyitó, 
GIM Alkotóház kertje, 
2015. június 13.

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás megnyitó a F. Chopin Zeneiskola 
Gitárzenekarának 
közreműködése 

Arbofeszt, 
József Főherceg Arborétum, 
2015. június 13.

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális, családi 
rendezvény 

a F. Chopin Zeneiskola 
népzene tanszakának 
közreműködése

Múzeumok Éjszakája, 
Királyi Kölyök Koncertek, 
Gödöllői Királyi Váró, 
2015. június 20.

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

 
 



5. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 
 

2014-2015. tanév eredményei 

Esemény megnevezése, 
időpontja 

Területi hatálya 
(nemzetközi,országos, 

megyei, területi, 
egyéb) 

Típusa (verseny, 
fesztivál, kiállítás, 
szakmai bemutató, 

egyéb) 

Eredmény, helyezés 

XIV. Országos Friss Antal 
Gordonkaverseny – Területi 
válogató, Szentendre 
2014. október 17.

területi válogató  zenei verseny  2 növendék döntőbe 
jutott 

X. Vass Lajos Népzenei Verseny – 
Kárpát-medencei döntő, Csepel, 
2014. november 8.

nemzetközi  zenei verseny  2 Vass Lajos Kiemelt 
Nívódíj 

XX. vers- és prózamondó verseny 
Erzsébet királyné emlékére, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2014. november 22.

országos  szavalóverseny  1 I. díj és 1 II. díj 

XIV. Országos Friss Antal 
Gordonkaverseny, Szolnok, 
2014. november 21-23.

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

IV. Országos Gregor József 
Énekverseny, Székesfehérvár, 
2014. november 21-23.

országos  zenei verseny  1 dicséret 

VII. Pest Megyei Kamarazenei 
Fesztivál és Verseny, Cegléd 
2014. november 28.

megyei  zenei verseny  2 kiemelt nívódíj és 
1 nagydíj 

II. Országos Jazz-zenei Verseny 
Regős István emlékére, Tóth Aladár 
Zeneiskola, Budapest, 
2014. december 5.

országos  zenei verseny  1 dicséret 

IV. Nemzetközi Bartók Béla 
Zeneiskolai Zongoraverseny, 
Budapest, 
2014. december 5-6.

nemzetközi  zenei verseny  1 III. díj 

IV. Nemzetközi Hegedűfesztivál, 
Törökszentmiklós 
2015. március 26-28.

nemzetközi  zenei verseny 
és fesztivál 

1 ezüst és 1 bronz 
minősítés, valamint 
1 különdíj 

XI. Országos Mélyrézfúvós Verseny 
– Területi válogató, Veresegyház, 
2015. április 14.

területi válogató  zenei verseny  1 növendék döntőbe 
jutott 

I. Regionális Gitár Kamaraverseny, 
Veszprém, 
2015. április 22.

regionális  zenei verseny  2 arany fokozatú 
minősítés 

IV. Pest Megyei Rézfúvós Verseny, 
Göd, 
2015. április 24.

megyei  zenei verseny  4 I. díj, 1 II. díj, 
2 III. díj, továbbá a 
mélyrézfúvós kategória 
fődíja, valamint 
1 zongorakísérői díj 

VI. Országos Hangjegykártya 
Verseny, Esztergom, 
2015. április 24.

országos  zenei verseny  1 IV. díj 

Szent Norbert napi Ki mit tud?, 
Premontrei Gimnázium, Gödöllő, 
2015. június 5.

helyi, iskolai 
rendezvény 

zenei verseny  1 III. díj 

XI. Országos Mélyrézfúvós Verseny, 
Kiskunfélegyháza, 
2015. június 5-7.

országos  zenei verseny  2 I. díj 

 
 



6. Az intézet saját rendezvényei, hagyományai 
 

6.1. Az intézmény saját rendezvényei 
 

Neve  Időpontja 
Advent a Cuento Gitártrióval 2015. december 19. 18.00 
Zongorás szakmai nap a Csömöri Krammer T. AMI-val 2016. április 5. 9.00 
Zeneiskolánk és a Jugendsinfonieorchester der 
Sachsenwaldschule közös koncertje 

2016. május 6. 18.00 

A zeneiskola együtteseinek hangversenye – „Gödöllő 50” 2016. május 22. 18.00 
VII. Budapesti Nemzetközi Chopin Zongoraverseny – 
Gödöllői Chopin hét 

2016. június 27-től 
július 8-ig 

Angol zongora-kurzus (Piano Week) 2016. július 23-tól 31-ig 
 

6.2. Az intézmény hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényei 
 

Neve  Időpontja 
A GÖMB csoport és Chelemen Paula kiállításának megnyitója 2015. szeptember 15. 18.00 
Növendékeink kosztümös díszhangversenye 2015. október 4. 16.30 
A zeneiskola növendékeinek adventi hangversenye  2015. december 16. 17.00 
A zeneiskola tanárainak vidám farsangi műsora  2016. február 6. 18.00 
A zeneiskola tanárainak hangversenye – „Gödöllő 50” 2016. március 23. 18.00 
Hangszerbemutató koncert a felvételizők részére  2016. április 11. 14.00 
Ifjú tehetségek hangversenye a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar kíséretével 

2016. április 24. 17.00 

Szlovák tesvériskolánk (Revúca) vendégszereplése 2016. május 27. 18.00 
Művészeti alapvizsga hangversenyek  2016. június 1-2. 15.00 
Zene és társművészetek tábor 2016. június 18-25. 
Chopin Open  2016. június 25. 10.00 
Múzeumok Éjszakája (pecsétgyűjtő helyszín) 2016. június 25. 17.00 

 
 
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, a Gödöllői Királyi Váró, 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, Dixieland együttes, Klarinét 
Kvartett, Kórus, Sivadó Testvérek Kamaraegyüttese 
 
Népi énekegyüttesek: Búzamagocska Énekegyüttes, Cibri Énekegyüttes, Cilibri Énekegyüttes, 
Cipóriska Énekegyüttes, Gödöllei Legények, Kiskalapos Énekegyüttes 
 
Zenekarok: 
Gitárzenekar, Gyermek Vonószenekar, Ifjúsági Vonószenekar, Ifjúsági Fúvószenekar 
 
A 2014/2015. tanév helyi kulturális életében történő szerepvállalásainkat részleteztük a 4. pontban. 



 
8. A tanév helyi rendje 
 
Órabeosztás: 2015. szeptember 7. hétfő 14.00-18.00. 
 
A 2015/2016. tanév első órarend szerinti tanítási napja: 2015. szeptember 8. kedd. 
 
2015. október 23. péntek: NEMZETI ÜNNEP. 
2015. október 24. szombat: PIHENŐNAP. 
 
ŐSZI SZÜNET: 2015. október 26. hétfőtől november 1. vasárnapig. 
(A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. csütörtök, 
a szünet utáni első tanítási nap: november 2. hétfő.) 
 
TÉLI SZÜNET: 2015. december 21. hétfőtől 2016. január 3. vasárnapig. 
(A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 19. szombat, 
a szünet utáni első tanítási nap: január 4. hétfő.) 
 
 
A félévi tanszaki vizsgák időpontja: 2016. január 18-30. 
 
2016. március 14. hétfő: PIHENŐNAP. 
2016. március 15. kedd: NEMZETI ÜNNEP. 
 
TAVASZI SZÜNET: 2016. március 24. csütörtöktől március 29. keddig. 
(A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. szerda, 
a szünet utáni első tanítási nap: március 31. csütörtök. 
2016. március 30-án tanári kirándulás miatt tanítási szünet lesz.) 
 
2016. május 1. vasárnap: A MUNKA ÜNNEPE 
 
Hangszeres felvételi a szolfézsra már járó növendékeinknek: 
2016. május 5. csütörtök 15.00-17.00. 
 
2016. május 15. PÜNKÖSD VASÁRNAP 
2016. május 16. PÜNKÖSD HÉTFŐ 
 
Az év végi tanszaki vizsgák időpontja: 2016. május 17. – június 8. 
 
A művészeti alapvizsga időpontja: 2016. június 1. szerda és június 2. csütörtök. 
 
FELVÉTELI új jelentkezők részére: 2016. június 6. hétfő 14.00-18.00. 
 
A tanév utolsó tanítási napja: 2016. június 8. szerda. 
 
ÉVZÁRÓ hangverseny és bizonyítványosztás: 2016. június 14. kedd 17.00. 
 
 
Beiratkozás a 2016/2017. tanévre: 2016. július 11-ig. 
 
 
 



9. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma 
 
Tanév: 2015-2016. 

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 566 78 szolfézs 
főtanszakos 
növendék 
11 csoportban 

68/11 Gyermek Vonószenekar (14) 
Ifjúsági Vonószenekar (22) 
Ifjúsági Fúvószenekar (30) 
Gitárzenekar (12) 

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

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

*A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve. 
 
Kelt: Gödöllő, 2015. október 1. 
 
 ………………………………………. 
 Buka Enikő 
 igazgató 
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