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1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

A szülő gyermeke/i tanköteles korától kérheti gyermeke/i felvételét művészeti iskolánkba, amelynek 

zeneművészeti, képző-és iparművészeti, táncművészeti, illtve báb-és színművészeti ágaira tudnak jelentkezni 

a növendékek. Intézményünk mindenki számára nyitott, jelentkezni a megfelelő jelentkezési lap kitöltésével 

lehet, amelyet intézményünk biztosít azoknak, akik művészeti iskolánkba szeretnének járni.  

A jelentkezési lapok kitöltése minden tanévben megismétlődik, mivel az alapfokú művészetoktatás nem 

tankötelezett tanulói jogviszony, ezért a tanulmányok folytatását minden tanévben jelentkezési lap kitöltésével 

kell megerősíteni. A jelentkezési lapok kitöltésére a beiratkozáskor illetve a pótbeiratkozáskor van lehetőség. 

 

2. A beiratkozásra meghatározott idő a 2021/2022-es tanévben 

Beiratkozás időpontjai: 2022. június 13-17. 

Pótbeiratkozás időpontjai: 2022. augusztus 22-26. 

 

3. A fenntartó által engedélyezett tanszakok/ tanulók száma a 2021/2022-es tanévben 

SZÉKHELY 

Művészeti ág Tanszak Hangszer/ főtárgy Tanulók száma 

Klasszikus zene Fafúvós tanszak Furulya 11 fő 

Fuvola 8 fő 

Oboa 2 fő 

Klarinét 6 fő 

Szaxofon 2 fő 

Rézfúvós tanszak Trombita 5 fő 

Kürt  4 fő 

Tuba 1 fő 

Akkordikus tanszak Gitár 11 fő 

Billentyűs tanszak Zongora 26 fő 

Vonós tanszak Hegedű 21 fő 

 Szolfézs 15 fő 

  Összlétszám: 112 fő 

 



ZALABÉRI TELEPHELY 

Művészeti ág Tanszak Csoport Tanulók száma 

Képző-és 

iparművészeti ág 

Grafika és 

festészet 

Előképző 1. 9 fő 

Alapfok 3. 10 fő 

Alapfok 5. 11 fő 

  Összlétszám: 30 fő 

 

TÜRJEI TELEPHELY 

Művészeti ág Tanszak Hangszer/ főtárgy Tanulók száma 

Klasszikus zene Fafúvós tanszak Furulya 8 fő 

Klarinét 3 fő 

Szaxofon 1 fő 

Rézfúvós tanszak Trombita 4 fő 

Billentyűs tanszak Zongora 7 fő 

 Szolfézs 8 fő 

  Összlétszám: 31 fő 

Táncművészet Néptánc tanszak ----- 10 fő 

  Összlétszám: 10 fő 

  

KEKIDAKUSTÁNYI TELEPHELY 

Művészeti ág Tanszak Hangszer/ főtárgy Tanulók száma 

Klasszikus zene Fafúvós tanszak Furulya 10 fő 

Fuvola 1 fő 

Klarinét 3 fő 

Billentyűs tanszak Zongora 2 fő 

 Szolfézs 4 fő 

  Összlétszám: 20 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BATTHYÁNY UTCAI TELEPHELY 

Művészeti ág Tanszak Csoport Tanulók száma 

Táncművészet Balett Balett Alapfok I.II. 4 fő 

Néptánc Néptánc Előképző I. 18 fő 

Néptánc Alapfok 
II.III. 

20 fő 

Néptánc Alapfok IV. 15 fő 

Néptánc Alapfok 
IV.V. 

10 fő 

Néptánc Alapfok 
V.VI. 

11 fő 

Néptánc 
Továbbképző 

I.II.III.IV. 

11 fő 

 Összlétszám: 89 fő 

 

 

Művészeti ág  Tanszak Csoport Tanulók száma 

Báb-és 
színművészet 

Színjáték tanszak Színjáték Előképző 
II. Alapfok I. 

9 fő 

Színjáték Alapfok 
I.II. 

8 fő 

Színjáték Alapfok 
III.IV.V. 

15 fő 

Színjáték Alapfok 
VI. Továbbképző I. 

6 fő 

Összlétszám: 38 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési 

kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési 

évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, 

beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is. 

 

Az alapfokú művészetoktatásban fizetendő térítési és tandíjak mértéke a 2021/2022-es tanévben 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet, valamint a Zalaegerszegi Tankerületi Központ hatályban lévő 

2/2020. (IX.3) számú szabályzata alapján került megállapításra.  

- Az alapfokú művészetoktatásban történő részvétel térítési illetve tandíjköteles. 

- Térítési díj kötelezettséggel jár, ha valaki egy alapfokú művészeti iskola egy tanszakára iratkozik be. 

- Tandíjfizetési kötelezettsége van annak, aki egy alapfokú művészeti iskola több tanszakára is jár. Az első 

tanszak után térítési díjat, a második vagy harmadik tanszak után tandíjat kell fizetni. 

- Ha valaki más alapfokú művészeti iskolába is jár, akkor a beiratkozás során a jelentkezési lapon fel kell 

tűntetni, hogy melyik intézménynél kéri a térítési és melyiknél a tandíjfizetést. 

- A térítési- és tandíj megállapítása a teljes tanévre történik, melynek mértékét nem befolyásolja az adott tanév 

első félévének tanulmányi eredménye.  

- A térítési- és tandíjak befizetésének végső határideje: 

- az első félévre vonatkozóan október 15-e 

- a második félévre vonatkozóan március 15-e 

 
ZENEMŰVÉSZET 

 
TÉRÍTÉSI DÍJAK 

A térítési díj mértéke a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében 

szolfézs előképző esetén 

 

- 15%-a 4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag esetén –   4.900 Ft/ félév 

- 16%-a 4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag esetén –  5.200 Ft/ félév 

- 17%-a 3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag esetén –  5.500 Ft/ félév 

- 18%-a 3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag esetén –  5.850 Ft/ félév 

- 19%-a 2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag esetén –  6.200 Ft/ félév 

- 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén. –  6.500 Ft/ félév 

 

 

 

 

 



 

A térítési díj mértéke a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében 

zeneművészeti ágon  

 

- 5%-a 4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag esetén –   7.100 Ft/ félév 

- 7%-a 4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag esetén – 10.000 Ft/ félév 

- 9%-a 3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag esetén – 12.800 Ft/ félév 

- 11%-a 3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag esetén – 15.700 Ft/ félév 

- 15%-a 2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag esetén – 21.400 Ft/ félév 

- 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén. – 28.500 Ft/ félév 

 

A térítési díj mértéke a tanév első napján a 18. életévét betöltött, de a 22. életévét be nem töltött, 

nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban tanulói jogviszonnyal 

rendelkező tanuló esetében zeneművészeti ágon 

 

- 15%-a 4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag esetén – 21.400 Ft/ félév 

- 17%-a 4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag esetén – 24.200 Ft/ félév 

- 19% 3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag esetén – 27.100 Ft/ félév 

- 20% 3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag esetén – 28.500 Ft/ félév 

- 30% 2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag esetén – 42.800 Ft/félév 

- 40% elégtelen tanulmányi eredmény esetén – 57.000 Ft/ félév 

 

A tandíj mértéke a tanév első napján a 22. életévét betöltötte, nem tanköteles (nem áll tanulói 

jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban) tanuló 

esetében zeneművészeti ágon tanuló esetében 

 

- 20%-a 4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag esetén – 28.500 Ft/ félév 

- 25%-a 4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag esetén – 35.600 Ft/ félév 

- 30%-a 3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag esetén – 42.800 Ft/ félév 

- 35%-a 3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag esetén – 49.900 Ft/ félév 

- 40%-a 2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag esetén – 57.000 Ft/ félév 

- 50%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén – 71.300 Ft/ félév 

 

 

 

 

 



KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZET 

TÉRÍTÉSI DÍJAK 

A térítési díj mértéke a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében 

képző-és iparművészeti ágon előképzős tanulók esetében 

 

- 15%-a 4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag esetén – 3200 Ft/ félév 

- 16%-a 4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag esetén –  3400 Ft/ félév 

- 17%-a 3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag esetén –  3600 Ft/ félév 

- 18%-a 3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag esetén –  3800 Ft/ félév 

- 19%-a 2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag esetén –  4000 Ft/ félév 

- 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén. –  4300 Ft/ félév 

 

A térítési díj mértéke a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében 

ágon alapfokú és továbbképzős tanulók esetében 

 

- 15%-a 4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag esetén – 6400 Ft/ félév 

- 16%-a 4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag esetén –  6800 Ft/ félév 

- 17%-a 3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag esetén –  7300 Ft/ félév 

- 18%-a 3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag esetén –  7700 Ft/ félév 

- 19%-a 2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag esetén –  8100 Ft/ félév 

- 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén. –  8500 Ft/ félév 

 

TÁNCMŰVÉSZET 

TÉRÍTÉSI DÍJAK 

A térítési díj mértéke a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében 

táncművészeti ágon előképzős tanulók esetében 

 

Balett tanszak, Néptánc tanszak 

- 15%-a 4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag esetén – 5700 Ft/ félév 

- 16%-a 4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag esetén –  6000 Ft/ félév 

- 17%-a 3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag esetén –  6400 Ft/ félév 

- 18%-a 3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag esetén –  6800 Ft/ félév 

- 19%-a 2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag esetén –  7100 Ft/ félév 

- 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén. –  7500 Ft/ félév 

 

 

 



A térítési díj mértéke a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében 

táncművészeti ágon alapfokú és továbbképzős tanulók esetében 

 

Balett tanszak, Néptánc tanszak 

- 15%-a 4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag esetén – 11 600 Ft/ félév 

- 16%-a 4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag esetén –  12 400 Ft/ félév 

- 17%-a 3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag esetén –  13 100 Ft/ félév 

- 18%-a 3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag esetén –  13 900 Ft/ félév 

- 19%-a 2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag esetén –  14 700 Ft/ félév 

- 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén. –  15 500 Ft/ félév 

 

TANDÍJAK 

A tandíj mértéke a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében 

táncművészeti ágon előképzős tanulók esetében 

 

Balett tanszak, Néptánc tanszak 

- 15%-a 4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag esetén – 5700 Ft/ félév 

- 16%-a 4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag esetén –  6000 Ft/ félév 

- 17%-a 3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag esetén –  6400 Ft/ félév 

- 18%-a 3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag esetén –  6800 Ft/ félév 

- 19%-a 2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag esetén –  7100 Ft/ félév 

- 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén. –  7500 Ft/ félév 

 

A tandíj mértéke a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében 

táncművészeti ágon alapfokú és továbbképzős tanulók esetében 

 

Balett tanszak, Néptánc tanszak 

- 15%-a 4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag esetén – 11 600 Ft/ félév 

- 16%-a 4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag esetén –  12 400 Ft/ félév 

- 17%-a 3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag esetén –  13 100 Ft/ félév 

- 18%-a 3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag esetén –  13 900 Ft/ félév 

- 19%-a 2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag esetén –  14 700 Ft/ félév 

- 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén. –  15 500 Ft/ félév 

 

 

 

 



BÁB-ÉS SZÍNMŰVÉSZET 

TÉRÍTÉSI DÍJAK 

 

A térítési díj mértéke a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében 

báb-és színművészeti ágon előképzős tanulók esetében 

 

Színjáték tanszak 

- 15%-a 4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag esetén – 4500 Ft/ félév 

- 16%-a 4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag esetén – 4800 Ft/ félév 

- 17%-a 3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag esetén – 5100 Ft/ félév 

- 18%-a 3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag esetén – 5400 Ft/ félév 

- 19%-a 2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag esetén – 5700 Ft/ félév 

- 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén. – 6000 Ft/ félév 

 

A térítési díj mértéke a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében 

báb-és színművészeti ágon alapfokú és továbbképzős tanulók esetében 

 

Színjáték tanszak 

- 15%-a 4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag esetén – 9100 Ft/ félév 

- 16%-a 4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag esetén – 9700 Ft/ félév 

- 17%-a 3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag esetén – 10 300 Ft/ félév 

- 18%-a 3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag esetén – 10 900 Ft/ félév 

- 19%-a 2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag esetén – 11 5000 Ft/ félév 

- 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén. – 12 200 Ft/ félév 

 

TANDÍJAK 

A tandíj mértéke a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében 

báb-és színművészeti ágon előképzős tanulók esetében 

 

Színjáték tanszak 

- 15%-a 4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag esetén – 4500 Ft/ félév 

- 16%-a 4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag esetén – 4800 Ft/ félév 

- 17%-a 3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag esetén – 5100 Ft/ félév 

- 18%-a 3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag esetén – 5400 Ft/ félév 

- 19%-a 2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag esetén – 5700 Ft/ félév 

- 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén. – 6000 Ft/ félév 

 



A tandíj mértéke a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében 

báb-és színművészeti ágon alapfokú és továbbképzős tanulók esetében 

 

Színjáték tanszak 

- 15%-a 4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag esetén – 9100 Ft/ félév 

- 16%-a 4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag esetén – 9700 Ft/ félév 

- 17%-a 3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag esetén – 10 300 Ft/ félév 

- 18%-a 3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag esetén – 10 900 Ft/ félév 

- 19%-a 2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag esetén – 11 5000 Ft/ félév 

- 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén. – 12 200 Ft/ félév 

 

TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJKEDVEZMÉNYEK 

1. A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg abban az esetben, 

ha törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj:  

a, 135%-át nem haladja meg.  

Ebben az esetben a meghatározott díj 10 %-a fizetendő. 

b, 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a. 

Ebben az esetben a meghatározott díj 20 %-a fizetendő. 

c, 140%-át meghaladja, de maximum 150%-a.  

Ebben az esetben a meghatározott díj 30 %-a fizetendő. 

d, 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a. 

Ebben az esetben a meghatározott díj 40 %-a fizetendő. 

e, 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a.  

Ebben az esetben a meghatározott díj 50 %-a fizetendő. 

f, 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a. 

Ebben az esetben a meghatározott díj 60 %-a fizetendő. 

g, 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a.  

Ebben az esetben a meghatározott díj 70 %-a fizetendő. 

h, 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a. 

Ebben az esetben a meghatározott díj 80 %-a fizetendő. 

i, 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a.  

Ebben az esetben a meghatározott díj 90 %-a fizetendő. 

A díjkedvezményre való jogosultságot a kérelem beadását megelőző 3 havi nettó átlag jövedelemről és egyéb 

jövedelmekről jövedelemigazolással kell igazolni. A kérelemben nyilatkozni kell az egy háztartásban élők számáról. A 

díjkedvezmény iránti kérelmet, valamint az ahhoz csatolandó igazolásokat tanévenként egy alkalommal kell benyújtani 

a tagintézmény vezetőjéhez legkésőbb minden év szeptember 20. napjáig.  

 



2. Részletfizetései engedély. Aki szociális helyzete alapján kiesik a kedvezményben részesülendők köréből, nyomós 

indokokkal részletfizetést kérhet. A részletfizetés engedélyezése esetén a félév utolsó napját megelőző nyolcadik napjáig 

kell teljesíteni a befizetést.  

 

3. Díjmentesség iránti kérelem. 

Díjmentesség iránti kérelmet benyújtására lehetősége van annak, akinek a:  

- gyermeke hátrányos helyzetű  

- gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű  

Mindkét esetben a megfelelő igazolások a kérelem mellé csatolandók. 

 

Mindkét kérelem esetében a székhely intézmény formanyomtatványt biztosít a jelentkezők számára, valamint 

felvilágosítást ad arról, hogy milyen igazolások csatolandók az egyes kérelmekhez, és hogy azokat hol lehet megkérni. 

 

5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és időpontjai 

Mivel intézményünk 2021. 09. 01-től működik tiszta profilú alapfokú művészeti iskolaként, ezért ez pont 

intézményünk szempontjából nem releváns. 

 

6. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 

SZÉKHELY 

Irodai feladatok ellátása: Hétköznap 08-16 óra 

Tanítási célú nyitva tartás Hétköznap 12-20 óráig 

Szükség esetén szombaton is nyitva tart intézményünk. 

 

ZALABÉRI TELEPHELY 

Tanítási célú nyitva tartás Hétköznap 8-16 óráig 

 

TÜRJEI TELEPHELY 

Tanítási célú nyitva tartás Hétköznap 13-17.30 óráig 

 

KEHIDAKUSTÁNYI TELEPHELY 

Tanítási célú nyitva tartás Hétköznap 12.30-17 óráig 

 

BATTHYÁNY UTCAI TELEPHELY 

Hétfő: 9-18 h, Kedd: 9-17 h, Szerda: 9-17 h, Csütörtök: 9-18 h, Péntek: 9-19 h, Szombat: 8-11 h 
 
 
 
 
 



 
7. A 2021/2022-es tanév éves munkaterve alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjai 

 

Hónap Időpont Rendezvény, esemény 

AUGUSZTUS 24. Alakuló értekezlet 

SZEPTEMBER 2. Beiratkozás, pótbeiratkozás 

10. Hangszerbemutató, Nyílt Nap 

25. Növendék hangverseny 

folyamatosan Szüreti fesztiválok 

OKTÓBER 1. Megemlékezés és hangverseny a zene világnapja alkalmából 

22. Őszi nevelési értekezlet 

25-31. Őszi szünet 

NOVEMBER 5. Tanszaki hangverseny Fafúvó 

12. Növendékhangverseny 

19. Megyei Növendék hangverseny Letenye 

25. Őszi Pop-Art Szavalóverseny 

DECEMBER 8. Mikulás hangverseny Kehida 

10. Mikulás hangverseny Zalaszentgrót 

11. Téli nevelési értekezlet 

16. Félévi meghallgatás Türje 

17. Félévi meghallgatás Kehida, 

Karácsonyi hangverseny Zalaszentgrót 

 Adventi vasárnapok 

19. Mindenki karácsony 

21. Szakmai nap  

22-31. Téli szünet 

24. Templomi Betlehemi játék 

JANUÁR 20. Félévi osztályozó értekezlet 

21. Magyar szerzők hangversenye 

31. Félévi nevelési értekezlet 

FEBRUÁR 18. Farsangi Növendékhangverseny 

25. Zala megyei tanári hangverseny Keszthely Életfa 

 Néptáncos Alapítványi bál 

 

 



MÁRCIUS 4. Gitár Tanszaki hangverseny 

11. Rézfúvó tanszaki hangverseny 

18. Klarinét tanszaki hangverseny 

24. Zala megyei Vonós Találkozó Keszthely 

25. Növendékhangverseny Sümegi Zeneiskola 

26. Tavaszi nevelési értekezlet 

 Gergely-napi Művészeti Fesztivál 

ÁPRILIS 6. Zala megyei Zeneiskolák Vonóstalálkozója Keszthely 

8. Zeneiskolás Ügyeskedő 

13. Pályaorientációs nap Tanítás nélküli munkanap 

14-19. Tavaszi szünet 

 Tavaszi Pop-Art Szavalóverseny 

MÁJUS 6. Anyák napi megemlékezés 

11. Zala megyei Növendékhangverseny Nagykanizsa 

20. Nyílt nap a Zeneiskolában, Volt Növendékek hangversenye 

26. Vizsga Türje 

27. Fafúvós, hegedű, rézfúvós, zongora vizsga Zalaszentgrót 

 Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó 

 Zala megyei Gyermek Szólótáncverseny 

 Tanévzáró gálaműsor ( balett, néptánc, színjáték ) 

JÚNIUS 2. Művészeti alap-záróvizsgák 

8. Tanévzáró BeiratkozásTürje 

9. Tanévzáró Beiratkozás Kehida 

10. Tanévzáró beiratkozás Zalaszentgrót 

13-17. Beiratkozás 

23. Tanévzáró, év értékelő értekezlet 

JÚLIUS ------ -------------------- 

AUGUSZTUS 22-26. Pótbeiratkozás 

 

 

8. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával 

 

Mivel intézményünk 2021. 09. 01-től működik tiszta profilú alapfokú művészeti iskolaként, ezért ez pont 

intézményünk szempontjából nem releváns. 



Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 

 

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

száma zeneművészeti ágon 

- A 2021/2022-es tanévben 2021. 10. 01-én zeneművészeti ágon az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamok száma az alábbiak szerint alakult: 

SZÉKHELY 

MŰVÉSZETI ÁG ELŐKÉPZŐ 
ÉVFOLYAMOK 

SZÁMA 

ALAPFOKÚ 
ÉVFOLYAMOK 

SZÁMA 

TOVÁBBKÉPZŐ 
ÉVFOLYAMOK 

SZÁMA 
ZENEMŰVÉSZET 2 6 2 

 

ZALABÉRI TELEPHELY 

MŰVÉSZETI ÁG ELŐKÉPZŐ 
ÉVFOLYAMOK 

SZÁMA 

ALAPFOKÚ 
ÉVFOLYAMOK 

SZÁMA 

TOVÁBBKÉPZŐ 
ÉVFOLYAMOK 

SZÁMA 
KÉPZŐMŰVÉSZET 1 2 ----- 

 

TÜRJEI TELEPHELY 

MŰVÉSZETI ÁG ELŐKÉPZŐ 
ÉVFOLYAMOK 

SZÁMA 

ALAPFOKÚ 
ÉVFOLYAMOK 

SZÁMA 

TOVÁBBKÉPZŐ 
ÉVFOLYAMOK 

SZÁMA 
ZENEMŰVÉSZET 1 6 --- 

TÁNCMŰVÉSZET 1 --- --- 

 

KEHIDAKUSTÁNYI TELEPHELY 

MŰVÉSZETI ÁG ELŐKÉPZŐ 
ÉVFOLYAMOK 

SZÁMA 

ALAPFOKÚ 
ÉVFOLYAMOK 

SZÁMA 

TOVÁBBKÉPZŐ 
ÉVFOLYAMOK 

SZÁMA 
ZENEMŰVÉSZET 2 6 ----- 

 

BATTHYÁNY UTCAI TELEPHELY 

TANSZAK ELŐKÉPZŐ 
ÉVFOLYAMOK SZÁMA 

ALAPFOKÚ 
ÉVFOLYAMOK SZÁMA 

TOVÁBBKÉPZŐ 

ÉVFOLYAMOK SZÁMA 

BALETT ------- 2 ------- 

NÉPTÁNC ------- 5 4 

SZÍNJÁTÉK 1 6 1 

 

 

 



2. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, 
fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 

 

 

Verseny neve 
 

Verseny 
szintje 

Verseny 
jellege 

Verseny időpontja Verseny helyszíne 
 

XV. Országos 
Klarinétverseny 

országos 
 

felmenő 
rendszerű 

2021. november, 
december 

Pécs ( selejtező ) 

2022. február 4-6. Budapest 
XV. Országos Oboa- és 
Fagottverseny verseny 

országos 
 

felmenő 
rendszerű 

2021. november Pécs 
2021. december Sopron 

XI. Országos Czidra 
László Furulyaverseny 

országos 
 

felmenő 
rendszerű 

2022. január 31-
február 12. 

Szombathely 

2022. április 8-10. Budapest 
Weöres Sándor Országos 

Gyermekszínjátszó 
Találkozó 

 

országos 
 

felmenő 
rendszerű 

 

2022. március-
június 

Zalaszentgrót / megyei / 
Keszthely 

/ regionális várhatóan / 
Budapest 

/ országos várhatóan / 

VIII. Országos Néptánc 
verseny /Csoportos/ 

országos 
 

gyakorlati 
verseny 

 

2022. április 22-23. Budafok 

Sistrum regionális 
hangszeres versenyek 

regionális gyakorlati 
verseny 

 

2022. tavasz Szombathely 

Csupor János VII. Dél-
Dunántúli Regionális 

Fafúvós Verseny 

regionális gyakorlati 
verseny 

 

2022. tavasz Kaposvár 

III. Zalai Regionális 
Népzenei Verseny 

regionális gyakorlati 
verseny 

 

2021. november 20. Nagykanizsa 

Zala Megyei 
Növendékhangverseny 

megyei gyakorlati 
verseny 

 

2021. november 19. Letenye 

Zala megyei Tanári 
Hangverseny 

megyei gyakorlati 
verseny 

 

2022. február 25. Keszthely 

Zala Megyei Furulyás 
Találkozó és Verseny 

megyei gyakorlati 
verseny 

 

2022. március 10. Hévíz 

Zala megyei Zeneiskolák 
Vonós Találkozója 

megyei gyakorlati 
verseny 

 

2022. április 6. Keszthely 

Zala megyei Bartók Béla 
Zongoraverseny 

megyei gyakorlati 
verseny 

 

2022. április 26. Zalaegerszeg 

Gergely-napi Művészeti 
Fesztivál 

( néptánc, színjáték ) 

megyei 
 

gyakorlati 
verseny 

 

2022. március Gyenesdiás 

Zala megyei  
Szóló Néptáncverseny 

megyei 
 

gyakorlati 
verseny 

 

2022. május vége, 
június eleje 

Zalaegerszeg 
 
 

Őszi Pop-Art 
Szavalóverseny 

városi, 
városkörnyéki 

gyakorlati 
verseny 

2021. október, 
november 

Zalaszentgrót 

Tavaszi Pop-Art 
Szavalóverseny 

városi, 
városkörnyéki 

gyakorlati 
verseny 

2021. március, 
április 

Zalaszentgrót 



3. A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 

Mivel intézményünk 2021. 09. 01-től működik tiszta profilú alapfokú művészeti iskolaként, ezért ez pont 

intézményünk szempontjából nem releváns. 

 

4. Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai 

Zeneművészeti ágon az iskola hagyományaihoz tartoznak a következő rendezvények: 

- Október 1-én a Zene Világnapja megünneplése 

- Tanári hangverseny 

- Óvodások részére zenés Mikulás műsor 

- Karácsonyi hangversenyek 

- Magyar Kultúra Napja- magyar zeneszerzők estje 

- Hangszerbemutató 

- Hangszersimogató 

- Farsangi hangverseny 

- Regionális Fafúvós verseny 

- Kamarazenei bemutató 

- Esetenként megyei hangverseny 

- Évenként házi verseny, ”ügyeskedő” néven 

Hagyományainkat ápoljuk és igyekszünk újakat is teremteni, mert tudjuk, hogy ezek kötik össze a közösséget 

és a felnövekvő generációkat. 

Képző-és iparművészeti ágon: 

Tanulóink elsősorban évközi kiállításokat szerveznek, versenyeken, egyéb kiállításokon a lehetőségek 

függvényében vesznek részt. 

Táncművészeti és báb-színművészeti ágon: 

Tanszakaink alapvető célja, hogy tanulóink ne csak a tanórákon, hanem a tanórán kívül is, többi 

tanulótársukkal, szüleikkel együtt közös élményekkel gazdagodhassanak. Ennek érdekében minden tanévben 

több közös rendezvényt is szervezünk, amelyek többsége már hagyománnyá vált telephelyünkön, és 

amelyeket az elkövetkezőkben is folytatni szeretnénk ( ha a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi ).  

Ezek az alábbiak: 

1. Hol tartunk most?  

Művészeti bemutató tanszakaink valamennyi csoportja, illetve tanulóink szüleinek részvételével. 

2. Néptánc tanszakunk Alapítványi bálja  

Néptánc tanszakos tanulóink rendezvénye, ahol műsor, vacsora és hajnalig tartó mulatság várja az 

érdeklődőket. 

3. Szín-Kör Fesztivál 

Pár év kihagyás után ismét szeretnénk megyei szinten meghirdetni a Szín-Kör Fesztivált, amelynek célja, hogy  



a megye színjátszó csoportjai megmutathassák magukat, tudásukat egymás és szakmai zsűri előtt, és jó 

hangulatú fesztiválon vehessenek részt. 

4. Nyári szaktáborok  

A nyári szaktáborok célja a csoportjainkon belüli, illetve azok közötti még szorosabb, még együttműködőbb 

társas kapcsolatok erősítése, tanulóink készségeinek és képességeinek fejlesztése, szabad idejük hasznos 

eltöltése aktív, alkotó tevékenységek által.  

5. Hagyományőrző rendezvényeken történő részvétel 

Néptánc csoportjaink minden évben részt vesznek a város, a városkörnyéki, illetve távolabbi Szüreti 

Fesztiválokon. 

Néptánc tanszakos tanulóink minden esztendőben felelevenítik a Húsvéti locsolkodás hagyományait. 

Tanszakaink tanulói a Betlehemezés hagyományát szinte minden esztendőben felidézik egy közös, komplex 

műsor létrehozásával. 

Tanszakaink diákjai folyamatos résztvevői a városi Farsangi Maskarádé és Fánkfesztiválnak. 

 

5. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 

Művészeti Iskolánk tevékenyen részt vesz Zalaszentgrót város kulturális életében. Tanévenként több 

növendékhangversenyt, mikulás, karácsonyi-, farsangi hangversenyt rendezünk, zeneiskolás növendékeink, 

néptáncosaink, színjátszóink aktív résztvevői városi és városkörnyéki rendezvényeknek. Ezen kívül minden 

évben megrendezzük a volt növendékeink hangversenyét, amelyeken azok a ma már professzionális zenészek, 

vagy annak tanuló közép- és főiskolások lépnek fel, akik a mi iskolánkban kezdték meg zenei tanulmányaikat. 

Városi szintű rendezvényeken rendszeresen részt vesz a zeneiskola fúvószenekara, vegyes kara, fafúvó-, 

rézfúvó-, és vonós kamara együttesei. 

Intézményünk múltja, az itt folyó szakmai munka, eredmények, és a felkínált szakok színes palettája vonzza 

a vidék gyermekeit iskolánkba. Ez mindenképpen jó hatással van a város kulturális életére is. Intézményünk 

nevelési – oktatási feladatai ellátásán túl, közművelődési feladatoknak is eleget tesz. Rendszeresen 

közreműködik a városi ünnepségeken, esetenként maga is szervezi, rendezi azokat. Évente számos azoknak a 

rendezvényeknek a száma, amelyeken vagy részt vesznek az intézmény dolgozói, tanulói, vagy maga az 

intézmény rendezi.   A hangversenyek, bemutatók, találkozók, kurzusok, kiállítások mindenki számára 

nyitottak, akiket érdekel az iskolában folyó munka, és akik szeretnének a rohanó hétköznapok között egy-egy 

nyugalmas, ihletett órát eltölteni. 

Bízunk abban, hogy folyamatosan fejlődő iskolánknak egyre nagyobb szerepe lesz városunk életében, a 

művészetoktatás koordinálásában azáltal, hogy egyre több fiatalt tudunk munkánkba bekapcsolni, megtanítani 

a szabadidő értékes eltöltésére, humánus gondolkodásra, az indulatok levezetésének különböző pozitív 

formáira a művészetek nevelő erején keresztül. 

 

 

 



6. Zeneművészeti ágon tanszakonként, hangszerenként a tanulók létszáma 

SZÉKHELY 

Művészeti ág Tanszak Hangszer/ főtárgy 2020.10.01-i tanulólétszám 

Klasszikus zene Fafúvós tanszak Furulya 11 fő 

Fuvola 8 fő 

Oboa 2 fő 

Klarinét 6 fő 

Szaxofon 2 fő 

Rézfúvós tanszak Trombita 5 fő 

Kürt  4 fő 

Tuba 1 fő 

Akkordikus tanszak Gitár 11 fő 

Billentyűs tanszak Zongora 26 fő 

Vonós tanszak Hegedű 21 fő 

 Szolfézs 15 fő 

  Összlétszám: 112 fő 

 

ZALABÉRI TELEPHELY 

Művészeti ág  Tanszak Csoport megnevezése 2020.10.01-i 
tanulólétszám 

Képző-és 
iparművészeti ág 

Grafika és festészet Előképző 1. 9 fő 
Alapfok 3. 10 fő 
Alapfok 5. 11 fő 

Összlétszám: 30 fő 

 

TÜRJEI TELEPHELY 

Művészeti ág Tanszak Hangszer/ főtárgy 2020.10.01-i tanulólétszám 
Klasszikus zene Fafúvós tanszak Furulya 8 fő 

Klarinét 3 fő 
Szaxofon 1 fő 

Rézfúvós tanszak Trombita 4 fő 

Billentyűs tanszak Zongora 7 fő 
 Szolfézs 8 fő 
  Összlétszám: 31 fő 

Táncművészet Néptánc tanszak ----- 10 fő 

  Összlétszám: 10 fő 

 

 

 

 

 



KEHIDAKUSTÁNYI TELEPHELY 

Művészeti ág Tanszak Hangszer/ főtárgy Tanulók száma 

Klasszikus zene Fafúvós tanszak Furulya 10 fő 

Fuvola 1 fő 

Klarinét 3 fő 

Billentyűs tanszak Zongora 2 fő 

 Szolfézs 4 fő 

  Összlétszám: 20 fő 

 

BATTHYÁNY UTCAI TELEPHELY 

TÁNCMŰVÉSZET 

Sorszám 
 

Csoport megnevezése 2021.10.01-i tanulólétszám 

1. Balett Alapfok I.II. 4 fő 
2. Néptánc Előképző I. 18 fő 
3. Néptánc Alapfok II.III. 20 fő 
4. Néptánc Alapfok IV. 15 fő 
5. Néptánc Alapfok IV.V. 10 fő 

6. Néptánc Alapfok V.VI. 11 fő 

7. Néptánc Továbbképző I.II.III.IV. 11 fő 
 Összlétszám: 89 fő 

 

BÁB-ÉS SZÍNMŰVÉSZET 

 Sorszám 
 

Csoport megnevezése 2020.10.01-i tanulólétszám 

1. Színjáték Előképző II. Alapfok I. 9 fő 
2. Színjáték Alapfok I.II. 8 fő 
3. Színjáték Alapfok III.IV.V. 15 fő 
4. Színjáték Alapfok VI. Továbbképző I. 6 fő 

Összlétszám: 38 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Az intézmény alkalmazotti létszáma, iskola végzettsége és szakképzettsége a 2021/2022-es 

tanévben 

Pedagógusok 

ZENEMŰVÉSZET 

Sor-
szám 

Munkakör Iskolai  
végzettsége 

Szakképzettsége 

1. klarinéttanár Zeneművészeti Egyetem okleveles zeneiskolai oboatanár 
2. furulyatanár Zeneművészeti Főiskola zeneiskolai klarinéttanár 
3. tubatanár Zeneművészeti Főiskola tubatanár, kamaraművész 
4. gitártanár Zeneművészeti Főiskola zeneiskolai gitártanár 

5. hegedűtanár Zeneművészeti Egyetem okleveles hegedűművész, - tanár 
6. fuvolatanár Művészeti Egyetem okleveles zeneiskolai fuvolatanár 
7. zongoratanár Zeneművészeti Egyetem okleveles zongoraművész, - tanár 
8. zongoratanár Művészeti Egyetem televíziós műsorkészítő 
9. klarinéttanár  Zeneművészeti Egyetem okleveles klarinéttanár, klarinét 

előadóművész 
10. zongoratanár Művészeti Egyetem okleveles orgonatanár 
11. szolfézstanár Zeneművészeti Főiskola ének-zenetanár, egyházzenész  
12. szolfézstanár Zeneművészeti Egyetem ének-zenetanár, karvezető 

 
 

KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZET 

Sor-
szám 

Munkakör Iskolai  
végzettsége 

Szakképzettsége 

1. tanár az alapfokú 
művészetoktatásban 

főiskola rajz szakos általános iskolai tanár 

 

TÁNCMŰVÉSZET, BÁB-ÉS SZÍNMŰVÉSZET 

Sor-
szám 

Munkakör Iskolai  

végzettsége 

Szakképzettsége 

1. intézményvezető 
helyettes, 

drámapedagógus 

főiskola okleveles általános iskolai tanító, szakvizsgázott 
drámapedagógus 

2. drámapedagógus egyetem magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,  

szakvizsgázott drámapedagógus 

3. táncpedagógus főiskola táncpedagógus ( néptánc szakirány ) 

4. tánctanár egyetem okleveles tánctanár  ( néptánc szakirány ) 

5. tánctanár egyetem okleveles tánctanár ( klasszikus balett ) 

Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazott 

Sor-
szám 

Munkakör Iskolai 
végzettsége 

Szakképzettsége 

1. iskolatitkár Főiskola olasz nyelv és irodalom szakos tanár 
 


