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Az intézmény neve: Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Címe: 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1. 
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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, hárfa, 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, cimbalom, 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 (tanár 3.)  x  x  x    x    fuvolatanár 

fuvola 

fuvola (tanár 4.)  x  x  x  x      okl. fuvolaművész (mesterfokozat) 
oboa (tanár 1.)  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      kürtművész-tanár 

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

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

hárfa  hárfa  x      x      hárfaművész-tanár 

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    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    x    zongoratanár 
zongora (tanár 9.)  x  x  x  x    DLA  zongoraművész-tanár 
zongora (tanár 10.)  x  x      x    zongoratanár 
zongora (tanár 11.)    x  x  x      zongoratanár 

zongora 

korrepetíció  x  x  x  x  x    zongoratanár, korrepetítor 
hegedű (tanár 1.)    x      x    hegedűtanár 
hegedű (tanár 2.)  x  x  x  x      okl. hegedűtanár 
hegedű (tanár 3.)  x  x  x    x    hegedűtanár 
hegedű (tanár 4.)  x  x  x    x    hegedűtanár 

hegedű 

hegedű (tanár 5.)  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    x    gordonkatanár 

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

szolfézs (tanár 2.)  x  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    x    magánének tanár 

népi ének    x    x      népi énekes, néptáncpedagógus 

népi vonósok  x  x      x    ének-zene, népzenetanár 

cimbalom  x        x    ének-zene, népzenetanár 

citera x  x      x    népzenetanár 

koboz    x  x    x    népzenetanár 

népzene 

népi furulya  x  x    x      középiskolai tanár 

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

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

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 

fúvós-kamz. (t.4.)    x  x    x    fuvolatanár 

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    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.)  főiskola  óvodapedagógus 

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 
2016/2017 tanév  2  6  4 



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

fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 
 

2015-2016. tanév 
 

Esemény megnevezése, 
időpontja 

Területi hatálya 
(országos, 

nemzetközi, egyéb) 

Típusa (verseny, 
fesztivál, kiállítás, 
színházi előadás, 

egyéb) 

Részvétel típusa 
(résztvevő, díszvendég, 

meghívott, versenyző, stb.) 

120 éves a Gödöllői Tűzoltóság, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2015. szeptember 7.

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás megnyitó rézfúvósok közreműködése 

120 éves a Gödöllői Tűzoltóság, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2015. szeptember 12.

helyi intézmények 
együttműködése 

protokolláris 
rendezvény 

fafúvósok közreműködése 

GÖMB Kiállítás megnyitó, 
F. Chopin Zeneiskola, 
2015. szeptember 15.

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás megnyitó zongorista növendékek 
közreműködése 

Kosztümös díszhangverseny, 
Gödöllői Királyi Kastély, Lovarda 
2015. október 4.

helyi, iskolai 
rendezvény 

koncert kiemelkedő tehetségű 
növendékek közreműködése 

Táncház, 
Premontrei Gimnázium, 
2015. október 22.

helyi intézmények 
együttműködése 

iskolai rendezvény a Csenderes együttes 
közreműködése

Körösfői-Kriesch Aladár 
Művészeti Alapítvány díjátadó 
ünnepsége, Gödöllői Királyi 
Kastély Díszterme, 
2015. október 29.

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a Cibri énekegyüttes és 
fafúvós növendékek 
közreműködése

Erkel nap – az iskola névadójának 
emlékére, 
Erkel Ferenc Általános Iskola, 
2015. november 6.

helyi intézmények 
együttműködése 

iskolai rendezvény a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

Papp Lajos: Hotzenplotz, a rabló, 
F. Chopin Zeneiskola, 
2015. november 12.

helyi, iskolai 
rendezvény 

koncert – zenés mese zongorista növendékek 
közreműködése 

Véradók Napja, 
Gödöllői Királyi Kastély 
Díszterme, 
2015. december 4.

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

2 növendék közreműködése

Káposztás Judit pecsétgrafikáit 
bemutató kiállítás megnyitója, 
Gödöllői Városi Könyvtár, 
2015. december 5.

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás megnyitó 2 növendék közreműködése

Duflex Fotográfiai Stúdió: Játssz 
még c. tárlatának megnyitója, 
2015. december 6.

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás megnyitó a Cibri énekegyüttes 
közreműködése

Adventi hangverseny, 
Fővárosi Önkormányzat Idősek 
Otthona, Gödöllő, Dózsa Gy. út 
2015. december 8.

helyi intézmények 
együttműködése 

koncert 13 növendék fellépése

Nyugalmazott orvosok karácsonyi 
köszöntése a Dr. Lumniczer 
Sándor Alapítvány szervezésében, 
Török Ignác Gimnázium, 
2015. december 11.

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

6 növendék fellépése

Dévai gyerekek koncertje, 
Damjanich János Ált. Isk. 
2015. december 11.

helyi intézmények 
együttműködése 

koncert a Cibri énekegyüttes 
közreműködése



Arpeggio Gitárzenekar adventi 
koncertje, Gödöllői Királyi 
Kastély, Lovarda 
2015. december 12.

helyi intézmények 
együttműködése 

koncert 5 növendék közreműködése 

Betlehemi láng átadó ünnepsége, 
Gödöllő Főtere, 
2015. december 13.

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a Cibri énekegyüttes 
közreműködése

Karlócai Mariann 
játékkiállításának megnyitója, 
Tessedik Galéria, 
2015. december 13.

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás megnyitó a Cibri énekegyüttes 
közreműködése

VII. Hatvani Országos 
Zeneiskolai Barokk Fesztivál, 
Hatvan, Grassalkovich Kastély, 
2015. december 14-15.

országos  zenei verseny  1 versenyző együttes 

Karácsonyi műsor a Szent János 
Utcai Óvoda óvodásainak, 
F. Chopin Zeneiskola 
2015. december 15.

helyi intézmények 
együttműködése 

karácsonyi 
rendezvény 

a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

A F. Chopin Zenei AMI Adventi 
hangversenye, Chopin Zeneiskola 
2015. december 16.

helyi, iskolai 
rendezvény 

hangverseny a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

Elekes Gyula „Tűzzel festett 
képek” című kiállítása, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2015. december 18.

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás megnyitó 5 növendék közreműködése 

V. Csömöri Csellótalálkozó, 
Csömör, 
2016. január 9.

regionális  zenei rendezvény a F. Chopin Zeneiskola 
csellózenekarának 
közreműködése

Magyar Kultúra napja, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2016. január 22.

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

népzenész vonós növendékek 
közreműködése

Királyi Kölyök Koncertek, 
Gödöllői Királyi Váró, 
2016. január 23.

helyi intézmények 
együttműködése 

koncert rézfúvós, szaxofonos 
növendékek és a dixie együttes 
közreműködése

Reneszánsz bál, 
Gödöllői Waldorf Iskola, 
2016. január 26.

helyi intézmények 
együttműködése 

iskolai rendezvény a furulyaegyüttes 
közreműködése korhű 
ruhákban 

SZIE rendezvény, 
Szent István Egyetem, Gödöllő, 
2016. február 4.

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény és 
táncház 

a Csenderes együttes 
közreműködése

XIII. Országos Klarinétverseny, 
Budapest, 
2016. február 5-7.

országos  zenei verseny  1 versenyző növendék 

Vendégszereplés, 
Egressy Béni Református 
Művészeti Középiskola, 
2016. február 8.

regionális  koncert 8 növendék fellépése

Balassi est, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2016. február 14.

helyi intézmények 
együttműködése 

zenés-színházi 
előadás 

1 növendék közreműködése

„Tour de Drums” – a Talamba 
Ütőegyüttes koncertje, 
Művészetek Palotája, Budapest, 
2016. február 21.

helyi intézmények 
együttműködése 

koncert a Kalapos énekegyüttes és a 
Gödöllei legények 
közreműködése

XII. Országos Zeneiskolai 
Kürtverseny, Kisújszállás 
2016. március 4-6.

országos  zenei verseny  2 versenyző növendék 

Nőnapi ajándékkosár, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2016. március 5-8.

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a Kalapos énekegyüttes és a 
Gödöllei legények 
közreműködése



„Gödöllő 50” – Gödöllő város 
jubileumi városi ünnepsége, 
Gödöllői Királyi Kastély, Lovarda 
2016. március 15.

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a Kalapos énekegyüttes és a 
Gödöllei legények 
közreműködése

X. Országos Bartók Béla 
Hegedű-duó Verseny, Vác 
2016. március 18-19.

országos  zenei verseny  2 versenyző növendék 

Királyi Kölyök Koncertek, 
Gödöllői Királyi Váró, 
2016. március 19.

helyi intézmények 
együttműködése 

koncert a népzene tanszak 
bemutatkozása

Tanári hangverseny, 
Premontrei Auditórium 
Takács Menyhért terme, 
2016. március 23.

helyi intézmények 
együttműködése 

koncert tanáraink fellépése

Vendégszereplés Csíkszeredán, 
Nagy István Művészeti Középisk., 
2016. április 7-9.

nemzetközi testvériskolai 
kapcsolat, koncert 

14 növendék fellépése

Hangszerbemutató koncert, 
F. Chopin Zeneiskola, 
2016. április 11.

helyi, iskolai 
rendezvény 

koncert a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

Szakmai nap a csömöri Krammer 
T. Zenei AMI zongora tanszakával 
F. Chopin Zeneiskola, 
2016. április 12.

regionális  szakmai rendezvény, 
koncert

a zongora tanszak 
növendékeinek közreműködése

Országos Eszterházy 
Kamaraéneklési Verseny, Eger, 
2016. április 15-16.

országos  zenei verseny  3 versenyző növendék 

XIII. Országos „Alba Regia” 
Kamarazene Verseny, 
Székesfehérvár, 
2016. április 15-17.

országos  zenei verseny  1 versenyző kamaracsoport 

IX. Országos Czidra László 
Furulyaverseny, Budapest, 
2016. április 22-24. 

országos  zenei verseny  1 versenyző növendék és  
1 versenyző kamaracsoport 

I. Nyitnikék Országos 
Fuvolaverseny, Szentendre, 
2016. április 22-24. 

országos  zenei verseny  1 versenyző növendék 

Ifjú Tehetségeink és a Gödöllői 
Szimfonikus zenekar koncertje, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2016. április 24. 

helyi intézmények 
együttműködése 

reprezentatív 
hangverseny 

a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése 
szólistaként 

Német-magyar közös koncert, 
Gödöllői Királyi Kastély, Lovarda 
2016. május 6. 

nemzetközi koncert zeneiskolánk 
fúvószenekarának közös 
fellépése Sachsenwaldschule – 
Reinbek zenekarával 

„Az én világom” – Tarcsányi 
Ottilia festőművész kiállítása, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2016. május 11. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás megnyitó 4 növendék közreműködése 

Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság – Rozsnyay Mátyás 
Emlékverseny és Konferencia, 
Erzsébet Királyné Hotel, 
2016. május 20-22. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

Nepomuki Szent János  nap, 
Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola, Gödöllő, 
2016. május 20. 

helyi intézmények 
együttműködése 

iskolai rendezvény 2 növendék közreműködése 

Lemezbemutató koncert, 
Művészetek Háza, Gödöllő, 
2016. május 22. 

helyi intézmények 
együttműködése 

reprezentatív 
hangverseny 

a F. Chopin Zeneiskola 
növendékegyütteseinek 
fellépése 



„Úton” – S. Fehér Anna 
keramikusművész és 
tanítványainak kiállítása, 
Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központ, 
2016. május 26. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kiállítás megnyitó 4 növendék közreműködése 

VIII. Beliczay Gyula Nemzetközi 
Hegedűverseny, Komarno, 
2016. június 3. 

nemzetközi zenei verseny  1 versenyző növendék 

Vendégszereplés, Csehország, 
Brandýs nad Labem,, 
2016. június 3-5. 

nemzetközi testvériskolai 
kapcsolat, koncert 

7 növendék fellépése 

Arbofeszt, Gödöllő, 
József főherceg Arborétum, 
2016. június 4. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

népzenész növendékek 
közreműködése 

Ünnepélyes megnyitó, 
Kormányablak, Gödöllő, 
2016. június 9. 

helyi intézmények 
együttműködése 

társadalmi 
rendezvény 

fuvolatrió közreműködése 

Koronázási hétvége, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2016. június 11. 

helyi intézmények 
együttműködése 

kulturális 
rendezvény 

népzenész növendékek és 
együttesek közreműködése 

Családi Juniális, Kerepes, 
2016. június 18. 

regionális  kulturális 
rendezvény 

az Ifjúsági Fúvószenekar 
közreműködése 

Zenei tábor nyitó, Chopin Open, 
F. Chopin Zeneiskola, 
2016. június 18. 

helyi, iskolai 
rendezvény 

kulturális 
rendezvény, tábor, 
koncert 

a F. Chopin Zeneiskola 
növendékegyütteseinek 
fellépése 

Királyi Kölyök Koncertek, 
Gödöllői Királyi Váró, 
2016. június 25. 

helyi intézmények 
együttműködése 

koncert a F. Chopin Zeneiskola 
növendékeinek közreműködése

 
 

5. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 
 

2015-2016. tanév eredményei 

Esemény megnevezése, 
időpontja 

Területi hatálya 
(nemzetközi,országos, 

megyei, területi, 
egyéb) 

Típusa (verseny, 
fesztivál, kiállítás, 
szakmai bemutató, 

egyéb) 

Eredmény, helyezés 

XXI. vers- és prózamondó verseny 
Erzsébet királyné emlékére, 
Gödöllői Királyi Kastély, 
2015. november 21. 

országos  szavalóverseny 
(zenei kategória) 

1 I. díj, 1 II. díj és 
1 III. díj 

VI. Papp Lajos Regionális 
Zongoraverseny, Biatorbágy, 
2015. november 23-24. 

regionális  zenei verseny  2 III. díj 

XIII. Országos Klarinétverseny – 
Területi válogató, Budaörs, 
2015. november 24. 

területi válogató  zenei verseny  1 növendék döntőbe 
jutott 

VII. Hatvani Országos Zeneiskolai 
Barokk Fesztivál, 
Hatvan, Grassalkovich Kastély, 
2015. december 14-15. 

országos  zenei verseny  1 I. díj 

XII. Országos Zeneiskolai 
Kürtverseny – Területi válogató, 
Szentendre, 2016. január 26. 

területi válogató  zenei verseny  2 növendék döntőbe 
jutott 

XIII. Országos Klarinétverseny, 
Budapest, 
2016. február 5-7. 

országos  zenei verseny  1 különdíj 



I. Regionális Blockflöte Verseny, 
Tápiószentmárton, 
2016. február 16. 

regionális  zenei verseny  3 arany diploma 

XII. Országos Zeneiskolai 
Kürtverseny, Kisújszállás 
2016. március 4-6. 

országos  zenei verseny  2 II. díj 

IX. Országos Czidra László 
Furulyaverseny – Területi válogató, 
Szentendre, 
2016. március 10. 

területi válogató  zenei verseny  4 növendék döntőbe 
jutott 

X. Országos Bartók Béla 
Hegedű-duó Verseny, Vác 
2016. március 18-19. 

országos  zenei verseny  1 különdíj 

VIII. Regionális Gitárverseny, 
Balassagyarmat. 
2016. március 23. 

regionális  zenei verseny  2 III. díj 

Országos Eszterházy 
Kamaraéneklési Verseny, Eger, 
2016. április 15-16. 

országos  zenei verseny  2 arany minősítés 

IX. Országos Czidra László 
Furulyaverseny, Budapest, 
2016. április 22-24. 

országos  zenei verseny  1 II. díj 

„Dunán innen, Tiszán túl” – 
Kárpát-medencei Gyermek- és 
ifjúsági népművészeti tehetségkutató 
verseny – Területi előválogató, 
Nagykovácsi, 
2016. április 23. 

területi válogató  zenei verseny  1 kiemelt arany 
és 6 arany minősítés 

I. Nyitnikék Országos 
Fuvolaverseny, Szentendre, 
2016. április 22-24. 

országos  zenei verseny  1 különdíj 

III. Pest Megyei és Budapesti 
Dallam-ütőhangszeres Szólóverseny 
és Találkozó, Göd, 
2016. április 26. 

regionális  zenei verseny  1 II. díj 

XVIII. Magánének Találkozó, 
Balassagyarmat, 
2016. április 27. 

regionális  zenei verseny  1 III. díj 

II. Regionális Gitár Kamaraverseny, 
Veszprém, 
2016. április 27. 

regionális  zenei verseny  1 arany minősítés 

I. Fernando Sor Térségi Klasszikus 
Gitárverseny, Aszód, 
2016. április 29. 

térségi  zenei verseny  1 arany, 1 ezüst, 
1 bronz minősítés, és 1 
Polgármesteri különdíj 

V. Regionális Szolfézsverseny, 
Esztergom, 
2016. április 29. 

regionális  zenei verseny  2 I. díj, 2 III. díj, 
1 Különdíj, 
1 Tanári Különdíj 

VIII. Beliczay Gyula Nemzetközi 
Hegedűverseny, Komarno, 
2016. június 3. 

nemzetközi zenei verseny  1 arany minősítés 

Szent Norbert napi Ki mit tud?, 
Premontrei Gimnázium, Gödöllő, 
2016. június 6. 

helyi, iskolai 
rendezvény 

zenei verseny  1 arany és 
1 bronz minősítés 

 
 
 
 
 
 
 



6. Az intézet saját rendezvényei, hagyományai 
 

6.1. Az intézmény saját rendezvényei 
 

Neve  Időpontja 
„Bartókoskodó” – interaktív műsor Bartók Béla 
zongoraműveiből Eckhardt Gábor vezetésével 

2016. október 7. 16.00 

A fúvós tanszak közös órája – Mozart: Esz-dúr Sinfonia 
Concertante a Börzsönyi család előadásában 

2016. október 27. 16.00 

Chopin-Chopin-Chopin – Mikulík Márton zongoraestje 2016. október 27. 17.30 
Királyi Kölyök Koncertek – Találd ki, hogy ki vagyok? – 
hangszerfelismerő, játékos foglalkozás 

2016. november 26. 10.30 

Királyi Kölyök Koncertek – Téli mese – Karácsonyi 
dallamok – Hangszerbemutató a Chopin AMI tanáraival 

2016. december 17. 16.30 

Királyi Kölyök Koncertek – Mesélnek az állatok – játékos 
„Ki-Kicsoda?” a zeneiskola tanáraival és növendékeivel 

2017. január 21. 10.30 

Királyi Kölyök Koncertek – Mesés zenék, zenés mesék – 
Aranytulipán – A Gödöllő Consort előadása 

2017. március 4. 10.30 

Királyi Kölyök Koncertek – Hangszerbemutató óvodásoknak 
és kisiskolásoknak a Királyi Váróban 

2017. április 1. 10.30 

A zeneiskola zenekarainak és együtteseinek hangversenye 2017. április 20. 17.00 
Királyi Kölyök Koncertek – Hangszerbemutató óvodásoknak 
és kisiskolásoknak a Királyi Váróban 

2017. május 13. 10.30 

Koronázási hétvége – Zenekari hangverseny Ifjú Szólistákkal 
– közreműködnek: Brandýs nad Labem Művészeti 
Iskolájának Vonószenekara és a Frédéric Chopin Zenei AMI 
Ifjúsági Szimfonikus Zenekara 

2017. június 11 19.00 

 
6.2. Az intézmény hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényei 
 

Neve  Időpontja 
A GÖMB csoport „hangKÉP” című kiállításának megnyitója 2016. szeptember 15. 18.00 
Növendékeink kosztümös díszhangversenye 2016. október 1. 18.00 
A zeneiskola növendékeinek adventi hangversenye  2016. december 19. 17.00 
A zeneiskola tanárainak vidám farsangi műsora  2017. február 11. 15.30 
A zeneiskola gitárzenekarának hangversenye 2017. március 17. 17.00 
VIII. Országos Népzenei Verseny 2017. március 24-26. 
Hangszerbemutató koncert a felvételizők részére  2017. április 10. 14.00 
Művészeti alapvizsga hangversenyek  2017. május 30-31. 15.00 
Zene és társművészetek tábor 2017. június 21-28. 
Chopin Open  2017. június 24. 10.00 
Múzeumok Éjszakája (pecsétgyűjtő helyszín) 2017. június 24. 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, Dixieland együttes, Klarinét Kvartett, 
Fuvolaegyüttes, Kórus, Sivadó Testvérek Kamaraegyüttese 
 
Népi énekegyüttesek: Búzamagocska Énekegyüttes, Cibri Énekegyüttes, Cilibri Énekegyüttes, 
Cipóriska Énekegyüttes, Gödöllei Legények, Kalapos Énekegyüttes, Csenderes együttes 
 
Zenekarok: 
Gitárzenekar, Gyermek Vonószenekar, Ifjúsági Vonószenekar, Ifjúsági Fúvószenekar 
 
A 2015/2016. tanév helyi kulturális életében történő szerepvállalásainkat részleteztük a 4. pontban. 
 
 
 
 
8. A tanév helyi rendje 
 
Órabeosztás: 2016. szeptember 5. hétfő 14.00-18.00. 
 
A 2016/2017. tanév első órarend szerinti tanítási napja: 2016. szeptember 6. kedd. 
 
2016. október 23. vasárnap: NEMZETI ÜNNEP. 
 
ŐSZI SZÜNET: 2016. október 31. hétfőtől november 6. vasárnapig. 
(A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. péntek, 
a szünet utáni első tanítási nap: november 7. hétfő.) 
 
TÉLI SZÜNET: 2016. december 22. csütörtöktől 2017. január 4. szerdáig. 
(A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. szerda, 
a szünet utáni első tanítási nap: január 5. csütörtök.) 
 
A félévi tanszaki vizsgák időpontja: 2017. január 16-31. 
 
2017. március 15. szerda: NEMZETI ÜNNEP. 
 
TAVASZI SZÜNET: 2017. április 13. csütörtöktől 19. szerdáig. 
(A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 12. szerda, 
a szünet utáni első tanítási nap: április 20. csütörtök. 
 
2017. május 1. hétfő: A MUNKA ÜNNEPE 
 
Hangszeres felvételi a szolfézsra már járó növendékeinknek: 
2017. május 4. csütörtök 15.00-17.00. 
 
A művészeti alapvizsga időpontja: 2017. május 30. kedd és 31. szerda. 
 
2017. június 4. PÜNKÖSD VASÁRNAP 
2017. június 5. PÜNKÖSD HÉTFŐ 
 
Az év végi tanszaki vizsgák időpontja: 2017. május 15. – június 8. 
 



 
FELVÉTELI új jelentkezők részére: 2017. június 7. szerda 14.00-18.00. 
 
A tanév utolsó tanítási napja: 2017. június 8. csütörtök. 
 
ÉVZÁRÓ hangverseny és bizonyítványosztás: 2017. június 14. szerda 17.00. 
 
 
Beiratkozás a 2017/2018. tanévre: 2017. július 11-ig. 
 
 
 
 

9. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma 
 
Tanév: 2016-2017. 

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 576 96 szolfézs 
főtanszakos 
növendék 
10 csoportban 

74/10 Gyermek Vonószenekar (20) 
Ifjúsági Vonószenekar (20) 
Ifjúsági Fúvószenekar (30) 
Gitárzenekar (12) 

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

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

*A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve. 
 
Kelt: Gödöllő, 2016. október 1. 
 
 ………………………………………. 
 Buka Enikő 
 igazgató 
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