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1. Jogszabályi háttér 
 

 

Külső szabályzók: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

31.) Korm. rendelet 

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

 A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

 A tanév rendjéről szóló oktatásért felelős miniszteri rendelet 

 A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 

 

Belső szabályzók: 

A munkatervben figyelembevételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó 

fontosabb belső szabályozók is, így különösen: 

 Alapító Okirat 

 Pedagógiai program 

 Szervezeti és működési szabályzat 

 Házirend 

 Önértékelési Program 

 

A munkaterv elkészítésénél felhasználásra került a szaktárca köznevelésért felelős államtitkárságának 

gondozásában megjelent tanévkezdő kiadvány is. 
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2. Helyzetelemzés 

2.1. Tárgyi feltételek 

 

A zeneiskola feladat ellátásához szükséges székhelye: 

 

2500 Esztergom, Gesztenye fasor 14. 

 

A zeneiskola székhelyén használt termekről, valamint a bennük használt tárgyi feltételekről az 

évenkénti statisztikai jelentés pontos adatokat tartalmaz. 

 

A zeneiskola növendékeinek a hangszeres tanulmányok végzéséhez – a hangszerkölcsönzés 

kereti között – megfelelő méretű és állapotú hangszert biztosít, melynek használatban való 

karbantartását a növendékek maguk, egyéb karbantartását, felújítását az iskola végezteti el. 

Zongora esetleges nagyobb javításai az előzetesen tervezett költségvetés alapján történik. 

 

Az intézmény szaktanárai szeretnének részt venni az újonnan vásárolható hangszerek 

kiválasztásában, jól bevált, személyes kapcsolataikon keresztül, illetve olyan szakemberekkel 

elvégeztetni a hangszerek javíttatását, akik megbízhatóan eddig is kiváló munkát végeztek. 

 

Legrosszabb állapotban az intézmény zongorái, pianinói vannak. A zongora szakon több, mint 

100 növendék tanul és a hangszeres növendékek zongorakíséretének ellátásához, valamint a 

szolfézstanításhoz is elengedhetetlenül fontosak a behangolt, jó hangszerek. Sajnos, az 

épületben nem megoldott az egyenletes hőmérséklet és az állandó páratartalom. A zongorák 

nem tartják a hangolást, szinte naponta szükség lenne hangolásokra. A hangversenyteremben 

lévő Yamaha zongora – amely 2000-ben került az intézménybe egy nagy generáljavítást 

követően – idén nyáron felújításra került (két pianinóval együtt) egy MMA pályázaton elnyert 

támogatásnak köszönhetően. Az elromlott párologtató készülék helyett vásároltunk egy új, 

megfelelő nagyságú gépet. Minőségi hangversenyzongora nincs az intézményben. 

 

A zeneiskola Buchner Antal nevét viselő könyv, kotta- és hangzóanyag tára biztosítja az 

oktatáshoz szükséges kotta-, könyv- és hangzó anyagot. Az állományt az anyagi lehetőségek 

függvényében folyamatosan, évről-évre bővítjük, fejlesztjük. A 2019/2020. tanév végén 

megújult a helyiség, új tároló polcok teszik átláthatóbbá, kereshetőbbé az állományt. 

 

A tantermekben és a Hangversenyteremben lévő székek 80 %-a cserére szorul. A megkezdett 

ablakcsere 2020 nyarán befejeződött, valamint 13 db. ajtót is kicseréltünk. Új tanári szoba és 

igazgatóhelyettesi iroda került kialakításra, légkondicionálók kerültek a hangversenyterembe, 

valamint a könyv- és kottatárba (szerverszekrény helye is egyben). 
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2.2. Személyi feltételek 

 
 

Helyzetelemzés a 2020. szeptember 15-ei állapotok alapján 

 

Teljes állású munkavállalók száma: 15 fő 

Részmunkaidős munkavállalók száma 12 fő   

Óraadó munkavállalók száma: 5 fő   

Megjegyzés: határozott időre kinevezettek száma: 3 fő 

Kovács Tamás, Babindák István, Szikora 

Balázs 
 

 

2.2.1. Pedagógus adatok 

Megbízatások, ellátott feladatok 

 

S
o
rs

z
á
m

 

Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása  

(mk. vezető, stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében 

ellátott 

feladatai: 

1.  Babindák István 11  gyakornok  

2.  Bencze-Hornyák Andrea 22    

3.  Bégányi Gáborné Juháasz Marianna 8    

4.  Daróczi Gabriella 18   

Belső 

Ellenőrzési 

Csoport tag 

5.  Dávid Zsuzsanna 22 tanszakvezető   

6.  Fábi János 5    
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S
o

rs
z
á
m

 

Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása  

(mk. vezető, stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében 

ellátott 

feladatai: 

7.  Gyurika-Bíró Sarolta Vivienn 22   

Belső 

Ellenőrzési 

Csoport tag 

8.  Kovács Andrea 24,5  
Buchner Antal 

Iskolai Könyvtár 

vezetése 

Belső 

Ellenőrzési 

Csoport tag 

9.  Kovács Tamás 13  gyakornok  

10.  Lukács Lívia 23 tanszakvezető   

11.  Málnai József 7    

12.  Máté Miklós Viktor 11    

13.  Nagy Tamás 11    

14.  Németh Judit 21 tanszakvezető zenekarvezető  

15.  Petróczy Csaba 26    

16.  Pohner Hedvig 22,5    

17.  Reményi László 6 igazgatóhelyettes zenekarvezető 

Belső 

Ellenőrzési 

Csoport tag 

18.  Reményi Orsolya 14    

19.  Rózsár Brigitta 24    

20.  Samu Zoltán 12 tanszakvezető   

21.  Séra Anna Éva 15 tanszakvezető   

22.  Sotkó Eszter 2  óraadó  
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S
o

rs
z
á
m

 

Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása  

(mk. vezető, stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében 

ellátott 

feladatai: 

23.  Süliné Faragó Izabella 16,5  könyvtár (5,5)  

24.  Stipkovits Fülöp 8 igazgatóhelyettes 
túlóra 

2óra/hét 

Belső 

Ellenőrzési 

Csoport elnök 

25.  Szabó Enikő 20,5    

26.  Szabóné Érdi Mónika 22,5    

27.  Szalkay Dávid Bence 23    

28.  Szegedi Lászlóné 14    

29.  Szegő Csaba Albert 11    

30.  Szikora Balázs 24    

31.  Udvardyné Pásztor Ágnes 5 igazgató 
túlóra 

1óra/hét 
 

32.  Vigh Kristóf Sándor 18    

 

 

 

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben közreműködő 

pedagógusok névsora, szabadnapja 

 

Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

 -   
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A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 
 

Sorszám Név Minősítés foka Szakterület 

 -   

 

A tanári kar létszáma tanszak és hangszer szerinti bontásban 
 

Tanszak Tárgy Fő 

Fúvós tanszak 
fuvola, furulya 2 

klarinét, furulya 1 

szaxofon, klarinét, furulya 1 

rézfúvós, furulya 2 

Vonós- és akkordikus tanszak: hegedű 2 

gordonka 1 

ütő 1 

gitár 2 

Billentyűs tanszak zongora 4 

zongora, (szolfézs) 1 

zongora, orgona, korrepetítor 1 

zongora, (csembaló), korrepetítor 1 

zongora, korrepetítor 1 

 korrepetítor 2 

Zeneismeret tanszak szolfézs 4 

szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, kórus 1 

Népzene- és vokális tanszak népi hegedű, népi bőgő 2 

népi bőgő, citera 1 

népi ének, citera 1 

magánének 1 

Összesen 32 fő 
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A Zeneiskola működtetéséhez szükséges személyi feltételek a törvényi előírásoknak megfelelően 

a következők:  

 

intézményvezető 1 fő Udvardyné Pásztor Ágnes 

intézményvezető-helyettesek 2 fő Stipkovits Fülöp, Reményi László 

gazdasági vezető 1 fő Vörös Jánosné 

iskolatitkár 1 fő Bordás-Magyar Eszter 

titkársági asszisztens 1 fő Dúsné Molnár Csilla 

takarító 2 fő Ladányi Ferencné; Nagy István Endréné 

portás 1 fő Légrádi Alfréd 

karbantartó 1 fő Varga Sándor 

 

Vezetők heti ügyeleti rendje 

 

 

Udvardyné Pásztor 

Ágnes 

igazgató 

Reményi László 

igazgatóhelyettes 

Stipkovits Fülöp 

igazgatóhelyettes 

Hétfő X X X 

Kedd X  X 

Szerda X X  

Csütörtök X X X 

Péntek  X X 
 

  



  

 

  

 

Éves munkaterv 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

10 

 

2.2.2. Tanszakok 
 

A következő táblázat az azonos tárgyat tanító tanárok közösségét összefogó  

(szakmai munkaközösségek, tanszakok) vezetőket (tanszakvezetők) tünteti fel. 

 

tanszak hangszer tanszakvezető 
tanárok 

száma 

Billentyűs tanszak zongora, orgona, korrepetíció Lukács Lívia 10 fő 

Vonós, akkordikus 

tanszak 

hegedű, brácsa, gordonka, gitár, 

ütő  

 

Németh Judit 6 fő 

Fúvós tanszak 
furulya, fuvola, klarinét, 

szaxofon, trombita 
Dávid Zsuzsanna 6 fő 

Népzene, vokális  

tanszak 

népi ének, magán ének, népi 

hegedű, népi brácsa, citera, 

népzeneismeret 

Samu Zoltán 5 fő 

Zeneismeret 

szolfézs, zeneirodalom-

zenetörténet, kórus 

magánének 

Séra Anna Éva 5 fő 

 

2.2.3. Tanulók létszáma 
 

tanszakok Főtárgy Fő 

Zeneismeret: 

 

46 

 

 

 

szolfézs előképző 1. 26 

szolfézs előképző 2. 20 

szolfézs - 

 zenetörténet-zeneirodalom - 

Fúvós: 

 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuvola 27 

klarinét 13 

fagott 1 

furulya 21 

trombita 19 

tenorkürt 2 

szaxofon  6 
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harsona - 

tuba - 

Vonós: 

53 

 

 

hegedű 38 

brácsa - 

gordonka 15 

Ütő, Gitár: 

50 

 

 

ütő  22 

gitár 28 

Billentyűs: 

118 

 

 

zongora 117 

orgona 1 

Kamarazene: - kamarazene - 

Népzene:  

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

népi ének 14 

citera 11 

népi bőgő - 

népi furulya - 

népi brácsa 1 

népi hegedű 13 

Vokális: 16 magánének 16 

Összesen: 411 

 

2.2.4. Tanulócsoportok száma 
 

Tanulócsoport Tanár Csoportszám 

szolfézs: Séra Anna 

Stipkovits Fülöp  

Bégányi Gáborné Juhász Marianna 

Bencze-Hornyák Andrea 

Pohner Hedvig 

5 

4 

4 

11 

8 

kórus Séra Anna 1 

zenetörténet-zeneirodalom: Séra Anna 1 

kamarazene: Daróczi Gabriella 

Dávid Zsuzsanna 

Máté Miklós Viktor 

1 

1 

1 
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Samu Zoltán 

Szikora Balázs 

Szabó Enikő 

Szabóné Érdi Mónika 

Szalkay Dávid Bence 

1 

1 

2 

1 

1 

vonószenekar: Németh Judit 1 

fúvószenekar: Reményi László 1 

Összesen: 45 

 

 

3. A 2020/2021. tanév munkarendje 
 

     Tanév időtartama: 2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31. 

      Szorgalmi idő: 2020. szeptember 1. – 2021. június 15. 

      Őszi szünet: 2020. október 23 – november 1. 

      Téli szünet: 2020. december 21 – 2021. január 3. 

      Tavaszi szünet: 2021. március 31 – április 6. 

 

 

I. félév: (2020. szeptember 1. – 2021. január 22.) 

 

Meghallgatások: Tanszaki meghallgatások: a COVID-19 járványhelyzet miatt nem 

szorgalmazzuk, különleges esetben a létszám minimalizálásával és a 

járványügyi protokoll előírásainak betartása mellett az igazgató 

engedélyezheti. 

 Halasztott hangszeres művészeti alapvizsgák: 2020. december 10. 

  Félév végi vizsgák: 2019. december 14 - 2021. január 22. 

      

Félévzáró értekezlet: 2021. január 28. 10 óra 

Nemzeti ünnepek, egyéb ünnepnapok ünneplése: 

 

A zeneiskolai növendékek saját közismereti intézményükben (ált. isk.;

 gimnázium stb.) vesznek részt az ünnepségeken, esetenként hangszeres 

közreműködéssel, a zenetanárok felkészítésével. 

 

 Szülői értekezletek: a COVID-19 járványhelyzet miatt online kapcsolattartás 
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Fogadóórák: Lehetőleg online, előre egyeztetett időpontban személyesen az alábbi 

időpontokban: 

intézményvezető – keddenként 16:00 – 17:00 

intézményvezető-helyettesek – szerdánként és péntekenként 16:00 – 

17:00 

zenetanárok – tanítási napjaikon, az utolsó növendék, vagy csoport 

után, előre egyeztetés alapján; 
  

II. félév: (2021. január 23. – június 15.) 
 

Meghallgatások: Tanszaki meghallgatások: a COVID-19 járványhelyzet miatt nem 

szorgalmazzuk, különleges esetben a létszám minimalizálásával és a 

járványügyi protokoll előírásainak betartása mellett az igazgató 

engedélyezheti, amennyiben az aktuális rendeletek mást nem tesznek 

lehetővé.    

Év végi vizsgák:  2021. május 17. – június 4. 

 Művészeti Alap- és Záró vizsgák: 2021. május – elmélet 

2021. június – hangszeres 

Nemzeti ünnepek, egyéb ünnepnapok ünneplése: 
 

A zeneiskolai növendékek saját közismereti intézményükben (ált. isk.;

 gimnázium stb.) vesznek részt az ünnepségeken, esetenként hangszeres 

közreműködéssel, a zenetanárok felkészítésével. 

Szülői értekezletek: a COVID-19 járványhelyzet miatt online kapcsolattartás 
 

Fogadóórák: Lehetőleg online, előre egyeztetett időpontban személyesen az alábbi 

időpontokban:intézményvezető – keddenként 16:00 – 17:00 

intézményvezető-helyettesek – szerdánként és péntekenként 16:00 – 

17:00 

zenetanárok – tanítási napjaikon, az utolsó növendék, vagy csoport 

után, előre egyeztetés alapján; 

  

Tanévzáró értekezlet:  2021. június 10. csütörtök 

Adminisztráció: 2021. június 11 – 16. 

Tanévzáró ünnepély: 2021. június 17. csütörtök (COVID-19 járványhelyzet előírásainak 

megfelelően) 

Beiratkozás: 2021. június 18-19. (péntek-szombat)  
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4. A Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola tervezett rendezvényei  

a 2020 / 2021. tanévben 

 

Időpont  Program Helyszín 

2020. augusztus 28. péntek 
10:00-12:00 

14:00-17:00 
Pótbeiratkozás a 2020/2021. tanévre  Zeneiskola épülete 

2020. augusztus 29. szombat 9:00 – 12:00   

2020. augusztus 31. hétfő 10:00-13:00 Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 
Zeneiskola, 

Nagyterem 

2020. szeptember 7. szerda 14:00 Tanszakvezetők értekezlete 
Zeneiskola, 

Kisszolfézs terem 

2020. szeptember 9 – 11.  
hangszeres órabeosztások –  

tanáronként külön kiírt időpontban, 

helyen és módon 

Zeneiskola épülete 

2020. szeptember 10. 

csütörtök 
14:00- Szolfézs szóbeli alapvizsga 

Zeneiskola, 

Nagyszolfézs 

terem 

2020. szeptember 14. hétfő  kötelező csoportos órák kezdete  

2020. szeptember 18. péntek 18:00 
Veres Réka végzős növendék 

hangversenye 

Zeneiskola, 

Nagyterem  

2020. szeptember 22. kedd 16:30 
zongora/orgona osztálykoncert – 

Rózsár Brigitta növendékei 

Zeneiskola, 

Nagyterem  

2020. szeptember 24. 

csütörtök 
12:30 

nevelőtestületi értekezlet /Tűz- és 

balesetvédelmi oktatás/ 

Zeneiskola, 

Nagyterem 

2020. október 1. csütörtök 17:00 
Zene Világnapja Hangverseny – online 

közvetítéssel 

Zeneiskola, 

Nagyterem 

2020. október 10. szombat  határidő! 
I. félévben esedékes térítési-, ill. tandíj 

befizetése 

Zeneiskola 

tanügyi 

titkárság/gazdasá

gi iroda 

2020. október 23. péntek  Nemzeti ünnep – tanítási szünet  

2020. október 15 – november 

30. 
 

tanszaki hangversenyek az I. félévben 

–  

A Koronavírus járvány miatt az I. 

félévben esedékes tanszaki 

hangversenyek bizonytalan ideig nem 

kerülnek megrendezésre! 

 

2020. október 26 – október 

30. 
  

Őszi szünet 
(utolsó tanítási nap 2020. október 22. csütörtök, a szünet utáni 

első tanítási nap 2020. november 2. hétfő) 
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2020. november 11. szerda 9:00- 

tantestületi szakmai nap: „Okok és 

megoldások -cél: a jobban kezelhető 

gyermek” előadás 

Zeneiskola, 

Nagyterem 

2020. december 17. csütörtök  Zeneiskola Karácsonyi Hangversenye – 

online közvetítéssel 

Zeneiskola, 

Nagyterem 

2020. december 18. péntek  
kézműves karácsonyi készülődés a 

Zeneiskolában 
Zeneiskola 

2020. december 21 – 2021. 

január 3. 
 

Téli szünet:  
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. 

(hétfő)  

2021. január 7-24.  félévi vizsgák /külön kiírás szerint/ Zeneiskola 

2021. január 28. csütörtök 
10:00 – 

14:00 

Félévi nevelőtestületi értekezlet – 

/tanítás nélküli munkanap/ 

Zeneiskola, 

Nagyterem 

2021. február 10. szerda 10:00- 
tantestületi szakmai nap: 

„képszerkesztés egyszerűen” előadás 

Zeneiskola, 

Nagyterem 

2021. március 1 – április 30.  

Tanszaki hangversenyek az II. félévben 

–  

részletes hangversenyidőpontok 

folyamatosan kerülnek kiírásra! 

Zeneiskola, 

Nagyterem, 

Kamaraterem 

2021. március 11. csütörtök 9:00- 

tantestületi szakmai nap: „Audacity 

hangszerkesztő program kezelése” 

előadás 

Zeneiskola, 

Nagyterem 

2021. március 12. péntek  határidő! 
II. félévben esedékes térítési-, ill. tandíj 

befizetése 

Zeneiskola 

tanügyi 

titkárság/gazdasá

gi iroda 

2021. március 15. hétfő  Nemzeti ünnep – tanítási szünet 

 

2021. március 22 – március 

26. 

16:30 

„Tilitom” játékos 

hangverseny 

kicsiknek 

Tematikus 

„Zsolt Nándor 

Napok” a 

Zeneiskolában 

Zeneiskola, 

Nagyterem 

 

zeneiskolai toborzás 

Esztergom 

iskoláiban 

érintett iskolák 

 Nyílt napok a 

Zeneiskolában –  

óralátogatási 

lehetőség, tanácsadás 

hangszerválasztáshoz, 

új növendékek 

esetében jelentkezési 

lehetőség a 

2021/2022. tanévre 

Zeneiskola épülete   
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2021. április  17:00 tavaszi növendék hangverseny  

2021. április  
tavaszköszöntő népzenei nap a város 

iskoláival együttműködésben 
Zeneiskola épülete   

2021. március 31 – április 6.  

tavaszi szünet   
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 30. 

(kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. 

(szerda). 

2021. április 9. péntek  
V. EKIF pedagógus konferencia 

/tanítás nélküli munkanap 
 

2021. április 23. péntek 10:00-17:30 IX. Országos Hangjegykártya Verseny Zeneiskola épülete   

2021. május 10. hétfő  
alapvizsgára való jelentkezés 

határideje 
 

2021. május   fúvószenekar év végi hangversenye  

2021. május   vonószenekar év végi hangversenye  

2021. május 17 – június 4.  év végi vizsgák /külön kiírás szerint/ Zeneiskola épülete 

2021. június 1. kedd  Pünkösd – tanítási szünet  

2021. június 10. csütörtök 10:00  év végi nevelőtestületi értekezlet  
Zeneiskola, 

Nagyterem 

2021. június 17. csütörtök 16:00 
tanévzáró ünnepély, 

bizonyítványosztás 
Zeneiskola épülete 

2021. június 18. péntek 
10:00 - 12:00 

14:00 - 18:00 

 

felvételi és beiratkozás a 

2021/2022. tanévre 

 

Zeneiskola épülete 

2021. június 19. szombat 9:00 - 12:00 

2021. június  17:00 
jótékonysági hangverseny a Zeneiskola 

Alapítványának javára 
 

2021. június 21-25.  tanügyi egyeztetések Zeneiskola épülete 

2021. június 28 -  nyári Szünet 

2021. július   
Esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola 

XXIX. Kamarazene tábora 
Zeneiskola épülete 

 

 

Programjainkat minden esetben az éppen aktuális járványügyi előírások figyelembevétel szervezzük, 

amennyiben a helyzet nem engedi, úgy későbbre halasztjuk. 
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5. A 2020/2021. tanévben versenyeken, fesztiválokon tervezett részvétel 
 

Billentyűs tanszak 

Ebben a tanévben is meghirdették a szokásos országos és megyei versenyeket, fesztiválokat, de a járvány 

és az ezzel járó járványügyi intézkedések miatt a lebonyolítsuk bizonytalan. E bizonytalanság nem jó sem 

a gyermekeknek, sem a tanáraiknak. Hogy kellően motiváltak legyünk, a versenyek, a fesztiválok és 

egyéb hangversenyek helyett a legtehetségesebb és legszorgalmasabb növendékeink kész produkcióit 

felvesszük, melyeket - a szülők engedélyével - felteszünk a zeneiskola honlapjára Akik versenyen 

indultak volna címmel. 

(Az alábbi táblázatban a szokásos versenyek és a lehetséges időpontjuk olvasható.) 

 

verseny/fesztivál neve verseny/ 

fesztivál 

időpontja 

verseny/ 

fesztivál 

helyszíne 

felkészítő 

tanárok neve 

nevezett 

növendékek 

száma 

tervezett 

költségigény 

nevezési 

díj+ 

útiköltség 

 

IX. Farkas Ferenc 

Zongoraverseny 

2020. nov. 19-21.  Dunakeszi Kovács Andrea 

 

2 fő 

 

 

VIII. Zongoraverseny 2021. márc.  Tatabánya Kovács Andrea 

Lukács Lívia 

Szegedi Lászlóné  

Vigh Kristóf 

U. Pásztor Ágnes 

2 fő 

3 fő 

3 fő 

2 fő 

1 fő 

 

VI. Egressy 

Zongoraverseny 

2021. ápr.  Komárom Kovács Andrea 

Lukács Lívia 

Rózsár Brigitta 

Szegedi Lászlóné  

Vigh Kristóf 

U. Pásztor Ágnes 

2 fő 

2 fő 

1 fő 

1 fő 

2 fő 

1 fő 

 

Szobi Zeneiskola 

Zongoraversenye  

 

2021. ápr. Szob Kovács Andrea 

Lukács Lívia 

Szegedi Lászlóné 

 

2 fő 

4 fő 

3 fő 

 

 

  



  

 

  

 

Éves munkaterv 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

18 

 

Népzene tanszak 

verseny/fesztivál neve verseny/ 

fesztivál 

időpontja 

verseny/ 

fesztivál 

helyszíne 
felkészítő tanárok 

neve 

nevezett 

növendékek 

száma 

tervezett 

költségigény 

 

nevezési díj+ 

útiköltség 

 

Fülemüle Népzenei 

Fórum 

2020. 

november  

Etyek Szabó Enikő 

Samu Zoltán 

Fábi János 

Máté Miklós 

8 fő 

3 fő 

3 fő 

2 fő 

nevezési díj:  

1000 Ft/fő 

útiköltség:  

3 autó 

 

Vonós tanszak 

verseny/fesztivál 

neve 

verseny/ 

fesztivál 

időpontja 

verseny/ 

fesztivál 

helyszíne 

felkészítő tanárok 

neve 

nevezett 

növendékek 

száma 

tervezett 

költségigény 

nevezési díj+ 

útiköltség 
Bordács Béla megyei 

vonósverseny  

 

Oroszlány Németh Judit Codner Isabel Minimum 6 fő, 

tehát 2 autó 

üzemanyag 

költsége 

Németh Judit Grósz Borbála 

Süliné Faragó Izabella 
Ladányi Petra 

Lelle 

 

Zeneismeret tanszak 

verseny/fesztivál 

neve 

verseny/fesztivál 

időpontja 

verseny/fesztivál 

helyszíne 
felkészítő 

tanárok 

neve 

nevezett 

növendékek 

száma 

tervezett 

költségigény 

nevezési díj+ 

útiköltség 

Országos 

hangjegykártya-

verseny 

április 23. Zsolt Nándor 

Katolikus 

Zeneiskola, 

Esztergom 

Bencze-

Hornyák 

Andrea 

Stipkovits 

Fülöp Séra 

Anna 

Pohner 

Hedvig 

4 - 

Dalol a Naszály 

erdei 

kórustalálkozó 

május utolsó 

péntek 

Katalinpuszta-

Szendehely Séra Anna 20 
személyautókkal, 

kiküldetésben 
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Fúvós tanszak  

verseny/fesztivál neve verseny/ 

fesztivál 

időpontja 

verseny 

/fesztivál helyszíne 
felkészítő 

tanárok 

neve 

nevezett 

növendékek 

száma 

tervezett 

költségigény 

nevezési díj+ 

útiköltség 

XV. Vértes-Dunazug 

Régió Zeneiskoláinak 

Fuvolaversenye 

2020. 04. 22. helyett 

2020. 10. 22. 

Nyergesújfalu, 

Szabolcsi Bence 

AMI 
   

Komárom-Esztergom 

megyei Rézfúvós 

Fesztivál 

2020. nov. vége 

Bábolna, 

Ritmus AMI    

Veszprémi Regionális 

Trombitaverseny 2020. dec. eleje 

Veszprém, 

Csermák Antal 

Zeneiskola 

   

Komárom-Esztergom 

megyei Zeneiskolák 

Kamarazene Fesztiválja 

2021. febr. 

vége/márc. eleje 

 

   

Regionális 

Trombitaverseny  

A tavalyi elmaradt 

2021. márc. vége 

Komárom, 

Egressy Béni AMI    

Vértes-Dunazug Régió 

Zeneiskoláinak 

Szólóhangszeres 

Versenye 

2021. márc. 

vége/ápr. vége 

Nyergesújfalu, 

Szabolcsi Bence 

AMI 
   

Komárom-Esztergom 

megyei Menner Bernát 

és Vincze Imre 

Szólóhangszeres Zenei 

Verseny 

A tavalyi elmaradt 

2021. ápr. eleje 

Tata, 

Menner Bernát AMI 

   

Visegrád 

Furulyatalálkozó 

A tavalyi elmaradt 

2021. ápr. vége 

Visegrád, 

Áprily Lajos AMI    

Regionális 

Furulyaverseny 

A tavalyi elmaradt 

2021. máj. eleje 

Fertőd, 

Joseph Haydn AMI    

Komárom-Esztergom 

megyei Fúvószenekari 

Fesztivál 

A tavalyi elmaradt 

2021. május 
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6. A Zeneiskola tanszakainak eszközigénye a 2020/2021.tanévre:  

6.1 Billentyűs tanszak 

kották – fontossági sorrendben  

szerző+cím 
példány-

szám 

kalkulált 

beszerzési 

ár 

javasolt beszerzési forrás (bolt) 
weblink is beszúrható 

segítségképpen! 

- - - - 

szükséges hangszerjavíttatás – fontossági sorrendben 
 

megnevezés 
 kalkulált 

beszerzési ár 

javasolt beszerzési forrás 

(bolt) 
valamennyi zongora hangolása minimum 

félévente 1 alkalommal  

(nagyterem+zongoratermek) 

 

 10x15.000 Ft = 

150.000 Ft/félév 

Lévai Vilmos 

zongorahangoló 

előre nem látható, kisebb hibák javítása (pl. 

billentyű leragadása, billentyű borításának 

ragasztása, húr- vagy filccsere) 

 50.000 Ft/félév  Lévai Vilmos 

zongorahangoló 

szükséges új hangszerbeszerzés – fontossági sorrendben 

megnevezés 
 kalkulált 

beszerzési ár 

javasolt beszerzési forrás 

(bolt) 
- - - - 

szükséges hangszer kiegészítők (húr, fúvóka, gyanta, stb…) 

egyéb eszközök, berendezési tárgyak  

megnevezés 
 kalkulált 

beszerzési ár 

javasolt beszerzési forrás 

(bolt) 
Zongorapad (9. és 11. terembe)  

fekete, műbőr borítású ülőrésszel 
2 db  65,900 Ft–79,900 Ft 

http://zongora.info/termek/pf-

s10-zongorapad-5/ 

Tanári laptop (Reményi O.) 1 db   

Tanári laptop javítása (Lukács L.) 1 db   

Sámli (8. terembe egy ugyanolyat, amilyen 

ott van- Rózsár B.) 
1 db   

Beépített szekrény az ajtó köré  

(14. terembe Petróczy Cs.) 
1 db   

parafa falitábla 60x90 cm  

(11. terembe Szegedi Lászlóné) 
1 db kb. 2.000 Ft  

https://edigital.hu/fakeretes-

parafatablak/victoria-

fakeretes-parafatabla-60-x-

90-cm-p132049 

30 db 50 cm-es sín vagy 15 db falikép 

bekeretezése, dekorációs célokra  

(11. terembe Szegedi Lászlóné) 
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Szövetborítású székek a piros műbőr helyett 

(9. terembe, Lukács L.) 

2-3 

db 
8.030 Ft/db 

https://www.bestmarkt.hu/feli

cia-targyaloszek-

szurkefekete-p409575 

 

6.2 Fúvós tanszak 

kották – fontossági sorrenden – sorok száma igény szerint bővíthető! 

szerző+cím 

kalkulált 

beszerzési 

ár 

javasolt beszerzési forrás (bolt) 

weblink is beszúrható segítségképpen! 

hangszertípusonként:   

FURULYA   

1 db: 

Lőrincz-Paragi: Furulya ABC (EMB 

10090) 

2 500 Ft 

 

https://www.kotta.info/hu/search?sender=

search&searchText=L%C5%91rincz+para

gi+furulya&bSubmit=OK 

FUVOLA   

1 db (GyBSV):  

Pódiumra fel! Könnyű előadási 

darabok ifjú fuvolásoknak (EMB 

14991) 

2 900 Ft 
https://www.kotta.info/hu/product/14991/

Podiumra-fel 

1 db (GyBSV): 

Kodály Zoltán: Gyermektáncok 

fuvolára és zongorára (EMB 15069) 

1 600 Ft 
https://www.kotta.info/hu/product/15069/

KODALY-ZOLTAN-Gyermektancok  

1 db (GyBSV): 

Bartók Béla: 13 könnyű darab fuvolára 

és zongorára (Kotta és CD EMB 

14944) 

2 900 Ft 

https://www.kotta.info/hu/product/14944/

BARTOK-BELA-13-koennyu-darab-

fuvolara-es-zongorara  

1 db (GyBSV): 

Kedvelt előadási darabok fuvolára és 

zongorára II (Átírta és közreadja 

Kanyó András) 

2 900 Ft 

https://www.kotta.info/hu/product/KNY02

/Kedvelt-eloadasi-darabok-fuvolara-es-

zongorara-II  

1 db (GyBSV): 

Kedvelt előadási darabok fuvolára és 

zongorára III (Átírta és közreadja 

Kanyó András) 

2 900 Ft 

https://www.kotta.info/hu/product/KNY03

/Kedvelt-eloadasi-darabok-fuvolara-es-

zongorara-III  

  

https://www.kotta.info/hu/search?sender=search&searchText=L%C5%91rincz+paragi+furulya&bSubmit=OK
https://www.kotta.info/hu/search?sender=search&searchText=L%C5%91rincz+paragi+furulya&bSubmit=OK
https://www.kotta.info/hu/search?sender=search&searchText=L%C5%91rincz+paragi+furulya&bSubmit=OK
https://www.kotta.info/hu/product/14991/Podiumra-fel
https://www.kotta.info/hu/product/14991/Podiumra-fel
https://www.kotta.info/hu/product/15069/KODALY-ZOLTAN-Gyermektancok
https://www.kotta.info/hu/product/15069/KODALY-ZOLTAN-Gyermektancok
https://www.kotta.info/hu/product/14944/BARTOK-BELA-13-koennyu-darab-fuvolara-es-zongorara
https://www.kotta.info/hu/product/14944/BARTOK-BELA-13-koennyu-darab-fuvolara-es-zongorara
https://www.kotta.info/hu/product/14944/BARTOK-BELA-13-koennyu-darab-fuvolara-es-zongorara
https://www.kotta.info/hu/product/KNY02/Kedvelt-eloadasi-darabok-fuvolara-es-zongorara-II
https://www.kotta.info/hu/product/KNY02/Kedvelt-eloadasi-darabok-fuvolara-es-zongorara-II
https://www.kotta.info/hu/product/KNY02/Kedvelt-eloadasi-darabok-fuvolara-es-zongorara-II
https://www.kotta.info/hu/product/KNY03/Kedvelt-eloadasi-darabok-fuvolara-es-zongorara-III
https://www.kotta.info/hu/product/KNY03/Kedvelt-eloadasi-darabok-fuvolara-es-zongorara-III
https://www.kotta.info/hu/product/KNY03/Kedvelt-eloadasi-darabok-fuvolara-es-zongorara-III
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szükséges hangszerjavíttatás – fontossági sorrenden – sorok száma igény szerint bővíthető! 

megnevezés 
kalkulált beszerzési 

ár 

javasolt beszerzési 

forrás (bolt) 

Használatban lévő pikolók, fuvolák, klarinétok 

és szaxofonok folyamatos karbantartása 

kb. 200 000 Ft Szilágyi Miklós 

(Pilisvörösvár) 

Trombiták és mélyrezes hangszerek folyamatos 

karbantartása 

kb. 150 000 Ft Juhász Zoltán (Budaörs) 

szükséges új hangszerbeszerzés – fontossági sorrenden – sorok száma igény szerint bővíthető! 

megnevezés 
kalkulált 

beszerzési ár 
javasolt beszerzési forrás (bolt) 

hangszertípusonként:   

FUVOLA   

1 db 

valamelyik a 

3 fl-ból 

(fontossági 

sorrendben)  

Jupiter JFL700WD 

Prodigy Fuvola (Omega-

fejes) (JFL509S) 

Csak akkor, ha: A1 = 

440 Hz 

238 500 Ft 

https://www.fontrademusic.hu/termek/ju

piter-jfl700wd-prodigy-fuvola-omega-

fejes/  

Jupiter JFL700WE 

Prodigy Fuvola (Omega-

fejes) (JFL510ES) 

277 000 Ft 

https://www.fontrademusic.hu/termek/ju

piter-jfl700we-prodigy-fuvola-omega-

fejes/  

Trevor James fuvola 

(alap modell, zárt, 

kanyarfejes) 

186 000 Ft 

https://www.fontrademusic.hu/termek/tr

evor-james-alap-modell-fuvola-zart-

kanyarfejes/  

KLARINÉT   

1 db: 

Yamaha YCL-255S klarinét (BI) 

211 000 Ft 

 

https://www.fontrademusic.hu/termek/ya

maha-ycl-255s-b-klarinet-muanyag-

ezustozott-mechanika/ 

SZAXOFON   

1 db: 

Yamaha YAS-280 altszaxofon (SzCs) 
409 000 Ft 

https://www.fontrademusic.hu/termek/ya

maha-yas-280-altszaxofon/ 

TROMBITA   

1 db: 

Yamaha YTR-2330 B-trombita 

182 000 Ft 

 

https://www.fontrademusic.hu/termek/ya

maha-ytr-2330-trombita/ 

szükséges hangszer kiegészítők (fúvóka, nád, stb.)  

megnevezés 
kalkulált 

beszerzési ár 
javasolt beszerzési forrás (bolt) 

hangszertípusonként:   

KLARINÉT   

1 doboz (BI) + 2 doboz (SzCs) = 3 

doboz 

Vandoren Traditional B-klarinét nád – 

doboz (10 darab) – 2-es 

8 400 

Ft/doboz x 3 = 

25 200 Ft 

https://www.fontrademusic.hu/termek/va

ndoren-traditional-b-klarinet-nad-doboz-

10-darab/  

https://www.fontrademusic.hu/termek/jupiter-jfl700wd-prodigy-fuvola-omega-fejes/
https://www.fontrademusic.hu/termek/jupiter-jfl700wd-prodigy-fuvola-omega-fejes/
https://www.fontrademusic.hu/termek/jupiter-jfl700wd-prodigy-fuvola-omega-fejes/
https://www.fontrademusic.hu/termek/jupiter-jfl700we-prodigy-fuvola-omega-fejes/
https://www.fontrademusic.hu/termek/jupiter-jfl700we-prodigy-fuvola-omega-fejes/
https://www.fontrademusic.hu/termek/jupiter-jfl700we-prodigy-fuvola-omega-fejes/
https://www.fontrademusic.hu/termek/trevor-james-alap-modell-fuvola-zart-kanyarfejes/
https://www.fontrademusic.hu/termek/trevor-james-alap-modell-fuvola-zart-kanyarfejes/
https://www.fontrademusic.hu/termek/trevor-james-alap-modell-fuvola-zart-kanyarfejes/
https://www.fontrademusic.hu/termek/yamaha-ycl-255s-b-klarinet-muanyag-ezustozott-mechanika/
https://www.fontrademusic.hu/termek/yamaha-ycl-255s-b-klarinet-muanyag-ezustozott-mechanika/
https://www.fontrademusic.hu/termek/yamaha-ycl-255s-b-klarinet-muanyag-ezustozott-mechanika/
https://www.fontrademusic.hu/termek/yamaha-yas-280-altszaxofon/
https://www.fontrademusic.hu/termek/yamaha-yas-280-altszaxofon/
https://www.fontrademusic.hu/termek/yamaha-ytr-2330-trombita/
https://www.fontrademusic.hu/termek/yamaha-ytr-2330-trombita/
https://www.fontrademusic.hu/termek/vandoren-traditional-b-klarinet-nad-doboz-10-darab/
https://www.fontrademusic.hu/termek/vandoren-traditional-b-klarinet-nad-doboz-10-darab/
https://www.fontrademusic.hu/termek/vandoren-traditional-b-klarinet-nad-doboz-10-darab/
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1 doboz (BI) 

Vandoren Traditional B-klarinét nád – 

doboz (10 darab) – 2,5-es 

8 400 Ft 

https://www.fontrademusic.hu/termek/va

ndoren-traditional-b-klarinet-nad-doboz-

10-darab/  

20 db (BI) + 10 db (SzCs) = 30 db 

BG A10L fogvédő gumi (fekete 

0,8mm) 

400 Ft/db x 30 

= 

12 000 Ft 

https://www.fontrademusic.hu/termek/bg

-a10l-fogvedo-gumi-fekete-08mm/  

3 db (DZs, BI, SzCs): 

Superslick parafa faggyú 

650 Ft/db x 3 

=  

1 950 Ft 

https://www.fontrademusic.hu/termek/su

perslick-parafa-faggyu/  

SZAXOFON   

2 doboz (SzCs): 

Vandoren Traditional altszaxofon nád – 

doboz (10 darab) – 2-es 

10 700 

Ft/doboz x 2 = 

21 400 Ft 

https://www.fontrademusic.hu/termek/va

ndoren-traditional-altszaxofon-nad-

doboz-10-darab-5/  

1 doboz (SzCs): 

Vandoren Traditional tenorszaxofon 

nád – doboz (5 darab) – 2-es 

7 600 Ft 

https://www.fontrademusic.hu/termek/va

ndoren-traditional-doboz-tenorszaxofon-

nad-5-darab-2/  

TROMBITA   

3 db, flakon (SzD): 

„La Tromba” T1 silicon-os  dugattyú 

olaj 

2030 Ft/db x 3 

= 

6 090 Ft 

https://www.fontrademusic.hu/termek/la

-tromba-t1-olaj/  

szükséges eszközigény a tantermekbe  

megnevezés 
kalkulált 

beszerzési ár 
javasolt beszerzési forrás (bolt) 

23-as tanterem (GyBSV): 

2 ablakra 2 db sötétítő függöny 

karnissal 

  

23-as tanterem (GyBSV): 

fertőtleníthető asztal, amin a 

növendékek összetehetik a 

hangszerüket (eddig ezt széken 

tették, mivel a tanári asztal kicsi) 

5 490 Ft https://www.ikea.com/hu/hu/p/linnmon-

adils-asztal-feher-s29932181/  

 

  

https://www.fontrademusic.hu/termek/vandoren-traditional-b-klarinet-nad-doboz-10-darab/
https://www.fontrademusic.hu/termek/vandoren-traditional-b-klarinet-nad-doboz-10-darab/
https://www.fontrademusic.hu/termek/vandoren-traditional-b-klarinet-nad-doboz-10-darab/
https://www.fontrademusic.hu/termek/bg-a10l-fogvedo-gumi-fekete-08mm/
https://www.fontrademusic.hu/termek/bg-a10l-fogvedo-gumi-fekete-08mm/
https://www.fontrademusic.hu/termek/superslick-parafa-faggyu/
https://www.fontrademusic.hu/termek/superslick-parafa-faggyu/
https://www.fontrademusic.hu/termek/vandoren-traditional-altszaxofon-nad-doboz-10-darab-5/
https://www.fontrademusic.hu/termek/vandoren-traditional-altszaxofon-nad-doboz-10-darab-5/
https://www.fontrademusic.hu/termek/vandoren-traditional-altszaxofon-nad-doboz-10-darab-5/
https://www.fontrademusic.hu/termek/vandoren-traditional-doboz-tenorszaxofon-nad-5-darab-2/
https://www.fontrademusic.hu/termek/vandoren-traditional-doboz-tenorszaxofon-nad-5-darab-2/
https://www.fontrademusic.hu/termek/vandoren-traditional-doboz-tenorszaxofon-nad-5-darab-2/
https://www.fontrademusic.hu/termek/la-tromba-t1-olaj/
https://www.fontrademusic.hu/termek/la-tromba-t1-olaj/
https://www.ikea.com/hu/hu/p/linnmon-adils-asztal-feher-s29932181/
https://www.ikea.com/hu/hu/p/linnmon-adils-asztal-feher-s29932181/
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6.3 Zeneismeret tanszak 

kották – fontossági sorrendben  

szerző+cím 
példány-

szám 

kalkulált 

beszerzési 

ár 

javasolt beszerzési forrás (bolt) 
weblink is beszúrható 

segítségképpen! 

- - - - 

szükséges hangszerjavíttatás – fontossági sorrendben 
 

megnevezés 
 kalkulált 

beszerzési ár 

javasolt beszerzési forrás 

(bolt) 
-    

szükséges új hangszerbeszerzés – fontossági sorrendben 

megnevezés 
 kalkulált 

beszerzési ár 

javasolt beszerzési forrás 

(bolt) 
- - - - 

szükséges egyéb eszközök, berendezési tárgyak  

megnevezés 
 kalkulált 

beszerzési ár 

javasolt beszerzési forrás 

(bolt) 

    

 

A Nagyszolfézs terembe továbbra is tisztelettel kérjük és várjuk a digitális táblát! 2020 nyarától 

kezdődően Bencze-Hornyák Andrea és Séra Anna moderátorként működik közre a 

www.musicators.com zenei oktatást segítő oldalon, amit szeretnénk a szolfézs órákon is használni, 

hasznosítani. 

Ezek segítségével terveink vannak megújítani a hangjegykártya verseny feladatokat. Amennyiben 

a vírus lehetővé teszi, áprilisban megtartanánk. Segítségüket köszönjük! 
 

 

  

http://www.musicators.com/
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6.4 Népzene- vokális tanszak 

kották  

szerző+cím 
példány

-szám 

kalkulált 

beszerzési 

ár 

javasolt beszerzési forrás (bolt) 

weblink is beszúrható 

segítségképpen! 

DALOSKÖNYV I. 

ÉNEKHANGRA ÉS 

ZONGORÁRA 

Selmeczi György 

1 db 2.340 Ft 

https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-

enek-szolo-enek-

hangszerkiseret/daloskonyv-i-

enekhangra-es-zongorara 

KILENC ERDÉLYI MADRIGÁL 

MEZZZOSZOPRÁN HANGRA 

ÉS ZONGORÁRA 

Orbán György 

1 db 2.125 Ft 

https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-

enek-szolo-enek-

hangszerkiseret/kilenc-erdelyi-

madrigal-mezzzoszopran-hangra-es-

zongorara?recLink=1 

NYOLC ARANY. NYOLC DAL 

ARANY JÁNOS VERSEIRE 

ÉNEKHANGRA ÉS 

ZONGORÁRA 

Vajda János 

1 db 2.125 Ft 

https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-

enek-szolo-enek-

hangszerkiseret/nyolc-arany-nyolc-

dal-arany-janos-verseire-

enekhangra-es-zongorara 

Gryllus: Dalok 1. kotta 

 
1 db 850 Ft 

https://lisztbolt.hu/shop/kotta/gyerek

dalok-nepdalok/gryllus-dalok-1-

kotta 

Gryllus: Dalok 2. kotta 

 
1 db 850 Ft 

https://lisztbolt.hu/shop/kotta/gyerek

dalok-nepdalok/gryllus-dalok-2-

kotta 

Gryllus: Maszkabál kotta 

 
1 db 1.750 Ft 

https://lisztbolt.hu/shop/kotta/gyerek

dalok-nepdalok/gryllus-maszkabal-

kotta 

Aki dudás akar lenni –Kisgyőri 

Krisztián 
2 db 12.990 Ft 

https://forms.gle/nQ6oHvhTm6AZp

vfMA 

Daróczi Gabriella termébe 

szeretnénk egy új fa színű polcot, 

vagy egy nagyobbat a régi helyére. 

   

szükséges hangszerjavíttatás 

megnevezés 

 kalkulált 

beszerzési 

ár 

javasolt beszerzési forrás (bolt) 

Zongorahangolás félévente min. 1 

alkalommal – Daróczi Gabriella 

termében  

 

  A billentyűs tanszakkal egyeztetve 

https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-enek-szolo-enek-hangszerkiseret/daloskonyv-i-enekhangra-es-zongorara
https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-enek-szolo-enek-hangszerkiseret/daloskonyv-i-enekhangra-es-zongorara
https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-enek-szolo-enek-hangszerkiseret/daloskonyv-i-enekhangra-es-zongorara
https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-enek-szolo-enek-hangszerkiseret/daloskonyv-i-enekhangra-es-zongorara
https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-enek-szolo-enek-hangszerkiseret/kilenc-erdelyi-madrigal-mezzzoszopran-hangra-es-zongorara?recLink=1
https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-enek-szolo-enek-hangszerkiseret/kilenc-erdelyi-madrigal-mezzzoszopran-hangra-es-zongorara?recLink=1
https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-enek-szolo-enek-hangszerkiseret/kilenc-erdelyi-madrigal-mezzzoszopran-hangra-es-zongorara?recLink=1
https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-enek-szolo-enek-hangszerkiseret/kilenc-erdelyi-madrigal-mezzzoszopran-hangra-es-zongorara?recLink=1
https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-enek-szolo-enek-hangszerkiseret/kilenc-erdelyi-madrigal-mezzzoszopran-hangra-es-zongorara?recLink=1
https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-enek-szolo-enek-hangszerkiseret/nyolc-arany-nyolc-dal-arany-janos-verseire-enekhangra-es-zongorara
https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-enek-szolo-enek-hangszerkiseret/nyolc-arany-nyolc-dal-arany-janos-verseire-enekhangra-es-zongorara
https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-enek-szolo-enek-hangszerkiseret/nyolc-arany-nyolc-dal-arany-janos-verseire-enekhangra-es-zongorara
https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-enek-szolo-enek-hangszerkiseret/nyolc-arany-nyolc-dal-arany-janos-verseire-enekhangra-es-zongorara
https://www.lira.hu/hu/kotta/dalok-enek-szolo-enek-hangszerkiseret/nyolc-arany-nyolc-dal-arany-janos-verseire-enekhangra-es-zongorara
https://lisztbolt.hu/shop/kotta/gyerekdalok-nepdalok/gryllus-dalok-1-kotta
https://lisztbolt.hu/shop/kotta/gyerekdalok-nepdalok/gryllus-dalok-1-kotta
https://lisztbolt.hu/shop/kotta/gyerekdalok-nepdalok/gryllus-dalok-1-kotta
https://lisztbolt.hu/shop/kotta/gyerekdalok-nepdalok/gryllus-dalok-2-kotta
https://lisztbolt.hu/shop/kotta/gyerekdalok-nepdalok/gryllus-dalok-2-kotta
https://lisztbolt.hu/shop/kotta/gyerekdalok-nepdalok/gryllus-dalok-2-kotta
https://lisztbolt.hu/shop/kotta/gyerekdalok-nepdalok/gryllus-maszkabal-kotta
https://lisztbolt.hu/shop/kotta/gyerekdalok-nepdalok/gryllus-maszkabal-kotta
https://lisztbolt.hu/shop/kotta/gyerekdalok-nepdalok/gryllus-maszkabal-kotta
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FnQ6oHvhTm6AZpvfMA%3Ffbclid%3DIwAR1bUTvvxRYGCbJbiZYSeacRXkGIGz5S_I0lHBX1lJVGpNFjGeZ_x3Vb8-4&h=AT0sdNzAZtVNQcgvflVDjfeQxiFG-PIQbk4_YVso335Cwyhv7ro89jaxeC9ntA4RQP0OLxzfBxwESnAcqqoIYJqGoeqHlJHHJaIQE2FxDsjudx1etAARw41KhECj-1vxqNPtAw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FnQ6oHvhTm6AZpvfMA%3Ffbclid%3DIwAR1bUTvvxRYGCbJbiZYSeacRXkGIGz5S_I0lHBX1lJVGpNFjGeZ_x3Vb8-4&h=AT0sdNzAZtVNQcgvflVDjfeQxiFG-PIQbk4_YVso335Cwyhv7ro89jaxeC9ntA4RQP0OLxzfBxwESnAcqqoIYJqGoeqHlJHHJaIQE2FxDsjudx1etAARw41KhECj-1vxqNPtAw
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szükséges új hangszerbeszerzés – fontossági sorrendben 

 

megnevezés 

 kalkulált 

beszerzési 

ár 

javasolt beszerzési forrás (bolt) 

Citera 5 db 70.000 Ft 

 

www.zither.hu 

 

szükséges hangszer kiegészítők (húr, fúvóka, gyanta, stb…) – fontossági sorrendben 

 

megnevezés 

 kalkulált 

beszerzési 

ár 

javasolt beszerzési forrás (bolt) 

Hegedűhúrok: 10 db A, 10 db E, 5-

5 db G,D 
  vonós tanszakkal egyeztetve 

Citera tok 5 db 8.000 Ft 
www.zither.hu 

 

citerahúrok    

Bőgő gyanta  2.990 Ft 

http://www.afolk.hu/bolt/index.php/

Tartozekok-es-

kiegeszit%C5%91k/nyman-bogo-

gyanta.html 

 

6.5 Vonós - akkordikus  tanszak 

 

kották 

szerző+cím 

kalkulált 

beszerzési 

ár 

javasolt beszerzési forrás (bolt) 

Gitáros kottavásárlás 

folyamatban 

Mosóczi Miklós gitáriskola 

(magán kiadás) 3 db 

2.140 Ft/db 

http://alfamusic.org/gitar/949-nagy-mosoczi-

gitariskola-1.html 

Hédi megy érte, Ágival egyeztettek 

Karl Jenkins: Violin koncert 

(Sarikiz) 

25 € 

 

 

https://www.stretta-music.com/en/jenkins-sarikiz-nr-

549422.html 

szükséges hangszerjavíttatás: 

megnevezés 
kalkulált beszerzési 

ár 
javasolt beszerzési forrás (bolt) 

3 db hegedűtok zipzárjának 

javítása 

3.000 Ft Maci cipész/Esztergom 

http://www.zither.hu/
http://www.zither.hu/
http://www.zither.hu/
http://www.zither.hu/
http://www.afolk.hu/bolt/index.php/Tartozekok-es-kiegeszit%C5%91k/nyman-bogo-gyanta.html
http://www.afolk.hu/bolt/index.php/Tartozekok-es-kiegeszit%C5%91k/nyman-bogo-gyanta.html
http://www.afolk.hu/bolt/index.php/Tartozekok-es-kiegeszit%C5%91k/nyman-bogo-gyanta.html
http://www.afolk.hu/bolt/index.php/Tartozekok-es-kiegeszit%C5%91k/nyman-bogo-gyanta.html
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Első tanítási héten meglátjuk, 

milyen állapotban vannak a kint 

lévő hangszerek. A raktárban 

lévőket megjavíttattuk a nyáron. 

?  

szükséges új hangszerbeszerzés: 

megnevezés 
kalkulált 

beszerzési ár 
javasolt beszerzési forrás (bolt) 

gordonka 1/2  (2db) ö:400.000Ft Folyamatban, Izabella még keresi 

szükséges hangszer kiegészítők (húr, fúvóka, gyanta, stb…) 

megnevezés 
kalkulált 

beszerzési ár 
javasolt beszerzési forrás (bolt) 

hegedű húrok (G,D,A,E) (20 db) 

majd az év folyamán, most jelenleg 

van, nyáron tudtam venni. 

10.000Ft Accord hangszerbolt 

10 garnitúra Nylon gitár húrkészlet 

(Daddario) 
2.690 Ft/garnitúra 

http://www.segovia.hu/hur/daddario/d-

addario-ej27h.html 

20 db D húr gitárra (Daddario) 
720 Ft/db (14 400 

Ft) 

http://www.segovia.hu/hur/daddario/d-

addario-j27-d4.html 

hegedű hídpárna 4/4 4 db  6.300 Ft/db 

http://hangszerflotta.hu/termek/wolf-

sr43-standard-secondo-hegedu-

hidparna-34-44/ 

Hegedű tokok 4 db 9.900 Ft/db 
https://www.muziker.hu/pasadena-yf-

8000va-4-4 
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7. A 2020/2021. tanév kiemelt feladatai 
 

Feladat Felelős 

normatíva tervezet lejelentése igazgató 

új munkavállalók bejelentése (NAV) igazgató, gazdasági vezető 

új munkavállalók szerződéseinek elkészítése igazgató, iskolatitkár 

szerződések felülvizsgálata  igazgató, gazdasági vezető 

szabályzatok aktualizálása igazgató, igazgatóhelyettesek 

terembeosztás igazgató 

éves munkaterv elkészítése tanszakvezetők, igazgatóhelyettesek, igazgató 

növendékek, csoportok beosztása tanszakvezetők 

új kollégák – gyakornokok – eligazítása igazgatóhelyettesek, tanszakvezetők 

hangszerek javítása, zongorák hangolása igazgató, tanszakvezetők 

Hangszercsere program 2020 terv, beszerzés, 

elszámolás 

igazgató, igazgatóhelyettesek, tanszakvezetők, 

gazdasági vezető 

statisztika és normatíva leadása igazgató, igazgatóhelyettes 

I. félévi térítési díj, tandíj beszedése gazdasági vezető, iskolatitkár 

költségvetés tervezet elkészítése igazgató, gazdasági vezető 

mentori teendők ellátása a gyakornoki programban érintett tanszakvezetők 

az oktatást érintő törvények, rendeletek, módosítások 

értelmezése és alkalmazása 

igazgató 

igazgatóhelyettesek  

a pedagógiai programban foglaltak végrehajtása az intézmény összes pedagógusa 

belső ellenőrzési csoport munkája –  

a csoport adott tanévre bontott feladatait a belső 

önértékelési program mellékletét képező éves 

önértékelési terv tartalmazza 

Stipkovits Fülöp, Gyurika-Bíró Sarolta 

Vivienn, Kovács Andrea, Reményi László, 

Daróczi Gabriella 

Buchner Antal iskolai könyv- és kottatár 

üzemeltetése 

Süliné Faragó Izabella – könyvtáros  

Kovács Andrea – szakos pedagógus 

hangverseny a zene világnapja alkalmából 

rendezvény megszervezése –  

2020. október 1. 

Udvardyné Pásztor Ágnes igazgató 

tantestületi szakmai napok megszervezése Udvardyné Pásztor Ágnes igazgató 

karácsonyi hangverseny 

2020. december 17. csütörtök 
Felelős: billentyűs tanszak 

félév záró vizsgák megszervezése 

2021. január 7-24. 
Felelős: tanszakvezetők 
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növendékhangverseny megszervezése érintett pedagógusok 

II. félévi térítési díj, tandíj beszedése gazdasági vezető, iskolatitkár 

adott tanévre szóló továbbképzési terv elkészítése Udvardyné Pásztor Ágnes igazgató 

„Zsolt Nándor napok” – benne toborzás, 

hangverseny, nyílt napok a zeneiskolában – 2021. 

március 22 – március 26. /óralátogatási lehetőség, 

tanácsadás hangszerválasztáshoz, új növendékek esetében 

jelentkezési lehetőség a 2021/2022. tanévre/ 

felelős: tanszakvezetők 

2021. április - Tavaszköszöntő népzenei nap a város 

iskoláival együttműködésben 

Népzene tanszak – Samu Zoltán 

tanszakvezető 

évzáró vizsgák megszervezése tanszakvezetők 

művészeti alap- és záróvizsgák megszervezése 

szolfézs, zeneirodalom és hangszeres szakokon 
igazgatóhelyettesek, tanszakvezetők 

tanévzárási feladatok 
igazgató, igazgatóhelyettesek, tanszakvezetők, 

pedagógusok 

felvételi, beiratkozás a 2021/2022. tanévre 
igazgató, igazgatóhelyettesek, tanszakvezetők, 

pedagógusok 

jótékonysági évzáró hangverseny a Zeneiskola 

Alapítványának javára 2021. június 
Udvardyné Pásztor Ágnes igazgató 

XXIX. Nyári Kamarazene tábor szervezése Udvardyné Pásztor Ágnes igazgató  

 

8. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 
 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

1. portfóliók értékelése – intézmény 

delegált 

kijelölt értékelő 

vezetőségi tag 

folyamatos értékelés sikeres 

lezárása 

2 minősítésekhez kapcsolódó 

óralátogatás/portfólióvédés 

intézményi lebonyolítása 

Stipkovits Fülöp Bencze-Hornyák Andrea   

2020. október 1. 

portfólióvédés 

sikeres lezárása 

Reményi László Szabó Enikő 

2020. október 8. 
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sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

Reményi László Samu Zoltán 

2021. február 16. 

3. következő tanévre vonatkozó 

minősítési folyamatba történő 

jelentkezés intézményi rögzítése 

pedagógus által leadott jelentkezési 

lap alapján 

Stipkovits Fülöp 2020 március-április jelentkezések 

rögzítése az OH 

felületén  

 

9. A belső önértékelés folyamatában tervezett feladatok 
 

A belső önértékelési csoport tagjai: Stipkovits Fülöp – elnök, Daróczi Gabriella, Gyurika-Bíró 

Sarolta Vivienn, Kovács Andrea, Reményi László – tagok 

 

 önértékelt pedagógus neve felelős 
tervezett 

ütemezés 
eredményességi mutató 

1. Bencze-Hornyák Andrea 
Séra Anna Éva 

Stipkovits Fülöp 

 2021. 

február 

a belső önértékelési folyamat 

sikeres lezárása 

2. Samu Zoltán 
Reményi László 

Stipkovits Fülöp 

2021. 

március 

a belső önértékelési folyamat 

sikeres lezárása 

3. Séra Anna Éva 
Kovács Andrea 

Stipkovits Fülöp 

2020. 

november 

a belső önértékelési folyamat 

sikeres lezárása 

4. Szabó Enikő 
Samu Zoltán 

Stipkovits Fülöp 

2021. 

március 

a belső önértékelési folyamat 

sikeres lezárása 

5. Szalkay Dávid 
Dávid Zsuzsanna 

Stipkovits Fülöp 

2020. 

október 

a belső önértékelési folyamat 

sikeres lezárása 
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10. Az intézmény ellenőrzési terve 
 

Vizsgált tevékenység ellenőrzés célja ellenőrzés módja, 

eszköze 

Ellenőrző személy Ellenőrzés ideje, 

rendszeressége 

munkatervek éves tervezés 

megalapozottságának 

biztosítása 

 felülvizsgálat  igazgatóhelyettesek szeptember 15.  

térítési díjak, tandíjak 

megállapítása és 

beszedése 

díjak helyes 

megállapítása; helyes 

elszámolás 

felülvizsgálat igazgatóhelyettesek, 

gazdasági vezető 

félévente 

naplók, adminisztráció naprakész adatok 

biztosítása 

felülvizsgálat igazgatóhelyettesek havonta 

pedagógusok jelenléti 

ívek nyilvántartása 

 

jelenlét hiteles 

adminisztrálása 

felülvizsgálat igazgató  havonta 

bizonyítványok, 

anyakönyvek 

törvényi előírásoknak 

való megfelelés 

felülvizsgálat igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

október, június 

tanszakok munkájának 

értékelése 

pedagógiai munka 

minőségének emelése 

munkaközösség-

vezetői beszámoló 

tanszakvezetők félévente 

óralátogatás pedagógiai munka 

minőségének emelése 

óralátogatási 

jegyzőkönyv, 

személyes 

konzultáció 

igazgató, 

igazgatóhelyettesek, 

pedagógusok, 

tanszakvezetők 

folyamatos 

iskolai beiratkozás növendéklétszáma 

stabilizálása 

beiratkozási lap igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

tanszakvezetők 

június 

pedagógiai program, 

szmsz, házirend 

törvényi előírásoknak 

való megfelelés 

 felülvizsgálat igazgató, 

igazgatóhelyettesek, 

belső önértékelési 

csoport 

évente 

egyéb szabályzatok törvényi előírásoknak 

való megfelelés 

felülvizsgálat igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

szükség szerint 

szerződések módosítás 

lehetőségének 

mérlegelése;  

felülvizsgálat igazgató, gazdasági 

vezető 

évente 

hangszerek állapotának 

felmérése, 

hangszernyilvántartás 

naprakész vezetése 

pedagógiai munka 

eszközfeltételének 

biztosítása 

felülvizsgálat  tanszakvezetők szeptember-

október 
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Vizsgált tevékenység ellenőrzés célja ellenőrzés módja, 

eszköze 

Ellenőrző személy Ellenőrzés ideje, 

rendszeressége 

iskolai rendezvények, 

ünnepségek 

Pedagógiai Program 

végrehajtásának 

biztosítása 

felülvizsgálat igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

tanszakvezetők 

folyamatos 

tanulók munkájának 

ellenőrzése 

Pedagógiai Program 

végrehajtásának 

biztosítása 

tanszaki 

hangverseny, 

vizsga, dolgozat 

(szolfézs, 

zenetörténet-

zeneirodalom) 

szaktanárok folyamatos 

költségvetés 

felhasználása 

megfelelő gazdálkodás felülvizsgálat igazgató, gazdasági 

vezető 

havonta 

 

11. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 
 

 
feladat / 

esemény 
felelős határidő 

eredményességi 

mutató 

Folyamatban lévő projektek     

–     

Fenntartási időszakban lévő projektek     

–     

Benyújtásra tervezett pályázatok     

-     

  




