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Alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista 

2019/2020 

 [229/2012 (VIII.28.)Korm.rendelet] 

I. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

Beiskolázási korhatár: 6-tól 22 éves korig. 

A beiratkozáshoz jelentkezési lap kitöltése szükséges. Ez tartalmazza a gyermek nevét, 

adatait, a választott főtárgyat, valamint a szülő nyilatkozik az igénybevétel módjáról 

(térítési díj vagy tandíj ellenében). 

A hangszeres főtárgy felvételi: Választott dal éneklése, továbbá a tanár által előjátszott 

dallam visszaéneklése, eltapsolt ritmust visszatapsolása . 

Grafika főtárgy felvételi: Egy minta utáni és egy szabad fantáziájú rajz készítése . 

Néptánc főtárgy felvételi: Fizikai adottságok megléte. Egy választott mondóka,  

egy dal éneklése. Ritmusgyakorlat tanári bemutatás után. 

Új tanuló felvételéről az igazgató - a felvételi meghallgatás alapján az iskola tanulói 

létszámát figyelembe véve - dönt. Ha egy tanszakra több jelentkező van, mint férőhely, 

a jelentkezőket a felvételi meghallgatás eredménye és az alkati megfelelés alapján kell 

rangsorolni. A tanulók osztályba sorolására életkoruk, illetve a felvételi meghallgatáson 

nyújtott teljesítményük alapján kerül sor. A főtárgy, a kötelező tárgy és a választható 

tárgy osztályba sorolása eltérhet egymástól. 

 

 

 

II. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, 

csoportok száma: 

 

A művészeti ágak tanszakjaira beiratkozás, illetve felvételi vizsga június első 

hetében, pótfelvételi szeptember első hetében van. 

 

Tápiószentmárton: maximális létszám – 250 fő 

Tápióbicske:          maximális létszám – 120 fő 

Farmos:                  maximális létszám – 120 fő 

 

 

 

 

Földváry Miklós  

Alapfokú Művészeti Iskola 

PF 2101 

OM azonosító: 201175 

Cím: 2711 Tápiószentmárton, 

         Kossuth Lajos u.11. 

Telefon: 0629/423-490 

E-mail: 

foldvary.titkarsag@gmail.com  

igazgato.foldvary@gmail.com  

mailto:foldvary.titkarsag@gmail.com
mailto:igazgato.foldvary@gmail.com
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III. A térítési díj, a tandíj fizetési kötelezettsége: 

Az alapfokú művészeti iskola tanulói térítési díjat és tandíjat kötelesek fizetni az iskola 

szolgáltatásainak igénybevételéhez. Az igénybe vehető szolgáltatások után fizetendő 

térítési díj mértékét a 2011. évi CXC.trv. 16 §, a 20/2012 (VIII.31.) 18.§ (1-3), 

rendeletében, valamint az intézmény fenntartójának rendelkezései határozzák meg.  

A térítési és tandíj mértéke egy tanévre meghatározott. A díjak összege az 

elrendelés mellékletében rögzített táblázatban található. A Földváry Miklós Alapfokú 

Művészeti Iskolával tanulói jogviszonyban álló növendékeknek, az első félévben 

befizetett díj és a második félévben befizetendő összeg együttesen tartalmazza a 

fizetendő éves díjat.  

 

2019/2020-as tanév térítési, és tandíjak mértéke 

 

Zeneművészeti ág – egyéni képzés 

Éves egy tanulóra eső díj: 279 918 

6-18 év közötti tanulók 

 

Tanulmányi átlag Fizetendő éves díj 

4,5-5,0 között 15.500,- Ft 

4,0-4,4 között 18.500,- Ft 

3,5-3,9 között 24.650,- Ft 

3,0-3,4 között 30.800,- Ft 

2,0-2,9 között 46.000,- Ft 

elégtelen 61.600,- Ft 

18-22 év közötti tanulók  

4,5-5,0 között 46.000,- Ft 

4,0-4,4 között 52.250,- Ft 

3,5-3,9 között 58.500,- Ft 

3,0-3,4 között 61.600,- Ft 

2,0-2,9 között 92.400,- Ft 

elégtelen 112.000,- Ft 

Tandíjak mértéke (6-18 év között, a 229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet 36.§ (1) a) 

pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén) 

4,5-5,0 között 46.000,- Ft 

4,0-4,4 között 61.600,- Ft 

3,5-3,9 között 77.000,- Ft 

3,0-3,4 között 92.400,- Ft 

2,0-2,9 között 107.800,- Ft 

elégtelen 112.000,- Ft 

Tandíjak mértéke (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem 

teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, 

továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll 

tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti 

oktatásban,valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte) 

4,5-5,0 között 61.600,- Ft 

4,0-4,4 között 77.000,- Ft 
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3,5-3,9 között 92.400,- Ft 

3,0-3,4 között 107.800,- Ft 

2,0-2,9 között 112.000,- Ft 

elégtelen 154.000,- Ft 

 

 

 

Táncművészeti ág – csoportos képzés 

Éves egy tanulóra eső díj: 55 983 

6-18 év közötti tanulók 

 

Tanulmányi átlag Fizetendő éves díj 

4,5-5,0 között 9.200,- Ft 

4,0-4,4 között 9.900,- Ft 

3,5-3,9 között 10.400,- Ft 

3,0-3,4 között 11.100,- Ft 

2,0-2,9 között 11.500,- Ft 

elégtelen 12.300,- Ft 

18-22 év közötti tanulók  

4,5-5,0 között 9.200,- Ft 

4,0-4,4 között 10.400,- Ft 

3,5-3,9 között 11.500,- Ft 

3,0-3,4 között 12.300,- Ft 

2,0-2,9 között 18.300,- Ft 

elégtelen 24.600,- Ft 

Tandíjak mértéke (6-18 év között, a 229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet 36.§ (1) a) 

pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén) 

4,5-5,0 között 9.200,- Ft 

4,0-4,4 között 12.300,- Ft 

3,5-3,9 között 15.500,- Ft 

3,0-3,4 között 18.300,- Ft 

2,0-2,9 között 21.400,- Ft 

elégtelen 24.600,- Ft 

Tandíjak mértéke (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem 

teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, 

továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll 

tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti 

oktatásban,valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte) 

4,5-5,0 között 12.300,- Ft 

4,0-4,4 között 15.500,- Ft 

3,5-3,9 között 18.300,- Ft 

3,0-3,4 között 21.400,- Ft 

2,0-2,9 között 24.600,- Ft 

elégtelen 31.000,- Ft 
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Képző – és Iparművészeti ág – 

csoportos képzés 

Éves egy tanulóra eső díj: 55 983 

6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi átlag Fizetendő éves díj 

4,5-5,0 között 9.200,- Ft 

4,0-4,4 között 9.900,- Ft 

3,5-3,9 között 10.400,- Ft 

3,0-3,4 között 11.100,- Ft 

2,0-2,9 között 11.500,- Ft 

elégtelen 12.300,- Ft 

18-22 év közötti tanulók  

4,5-5,0 között 9.200,- Ft 

4,0-4,4 között 10.400,- Ft 

3,5-3,9 között 11.500,- Ft 

3,0-3,4 között 12.300,- Ft 

2,0-2,9 között 18.300,- Ft 

elégtelen 24.600,- Ft 

Tandíjak mértéke (6-18 év között, a 229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet 36.§ (1) a) 

pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén) 

4,5-5,0 között 9.200,- Ft 

4,0-4,4 között 12.300,- Ft 

3,5-3,9 között 15.500,- Ft 

3,0-3,4 között 18.300,- Ft 

2,0-2,9 között 21.400,- Ft 

elégtelen 24.600,- Ft 

Tandíjak mértéke (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem 

teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, 

továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll 

tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti 

oktatásban,valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte) 

4,5-5,0 között 12.300,- Ft 

4,0-4,4 között 15.500,- Ft 

3,5-3,9 között 18.300,- Ft 

3,0-3,4 között 21.400,- Ft 

2,0-2,9 között 24.600,- Ft 

elégtelen 31.000,- Ft 
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A tanulói jogviszony legalább egy tanítási évre létesül. A keletkezett jogviszony 

megszűnése – tanév közben – nem vonja maga után automatikusan a befizetett térítési 

díj, tandíj visszatérítésének lehetőségét. Több tanszakon tanuló növendék, egy 

tanszakon (főtárgy) fizet térítési díjat.  

További (főtárgy) tanszakon tandíj fizetésére kötelezett. Térítési díj fizetésére 

kötelezett a vendégtanulói jogviszonyban tanuló is. A szülőnek nyilatkoznia kell, 

mely tanszakra fizeti a térítési díjat. A tanuló vagy kiskorú tanuló esetén a szülő 

nyilatkozatot köteles tenni, hogy hány alapfokú művészetoktatási intézményben vesz 

igénybe szolgáltatást, mely iskolában veszi igénybe térítési díj fizetése mellett az 

oktatást. 20/2012 (VIII.31.) 18§ (1-3) 

A térítési és tandíj fizetési kötelezettséget az iskola székhelyén és tagintézményeiben, 

illetve telephelyein kell teljesíteni.  

 

Igénybe vehető szociális kedvezmények: 

 

Teljes fizetési mentességet kap a HH (hátrányos helyzetű) és a HHH (halmozottan 

hátrányos helyzetű) tanuló. A határozatról készített fénymásolattal illetve az eredeti 

bemutatásával ezt igazolni kell.  

 

Megállapított térítési és tandíj mértékéből fizetési kedvezményt -10-90% - kaphat 

az a tanuló, ahol a családban, az egy főre jutó jövedelem nem éri el a jogszabályban 

(legkisebb öregségi nyugdíj 28.500,- Ft) megjelölt meghatározott százalékot (135-

210%). A kedvezmény igénybevételének feltételei:  

- kérvény kitöltése (formanyomtatvány) 

- jövedelemigazolás (nettó fizetésigazolás, családi pótlék, nyugdíj, 

munkanélküli segély, tartásdíj,rendszeres szoc.segély, stb.) 

 

Fizetési kötelezettség – határidőre – elmulasztása esetén a növendéket a 

zeneiskola tanulóinak névsorából töröljük.  

 

 

IV. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a 

helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként 

 
Zeneművészeti ág: 

 

Tantárgy 
Alkalmazott 

pedagógus 

Iskolai 

végzettség 
szakképzettség szakvizsga 

Trombita, 

furulya 
Harsonatanár 

Zeneművészeti 

főiskola 

Zeneiskolai 

harsonatanár 

Közoktatás 

vezetői 

Trombita, 

furulya 

Trombitatanár, 

kamaraművész 

Zeneművészeti 

főiskola 
Trombitatanár  

Furulya, 

fuvola 
Kürttanár 

Zeneművészeti 

főiskola 
Zeneiskolai kürttanár  

Korrepeticíó Zongoratanár 
Zeneművészeti 

főiskola 
Zongoratanár  
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Zongora Zongoratanár 
Zeneművészeti 

főiskola 
Zongoratanár  

Zongora Zongoratanár 
Zeneművészeti 

főiskola 
Zongoratanár  

Népzene Népzene tanár Főiskola 
Ének-zene, népzene 

tanár 
 

Szolfézs, 

zongora 
Zeneismeret 

Zeneművészeti 

egyetem 

Okleveles zeneismeret 

tanár 

Közoktatás-

vezetői, 

szakvizsgázott 
pedagógus 

Szolfézs 

Szolfézs tanár, 

ének-zene tanár, 

karvezető 

Zeneművészeti 

főiskola 

Szolfézs tanár, ének-

zene tanár, karvezető 

Közoktatás 

vezetői, 

szakvizsgázott 

pedagógus 

Hegedű, gitár Mélyhegedű tanár 
Zeneművészeti 

főiskola 
Mélyhegedű tanár  

Szolfézs, 

zenetörténet/ 

zeneirodalom 

Zeneismeret 

Zeneművészeti 

főiskola, 

egyetem 

Zeneiskolai oboa és 

szolfézs tanár, okleveles 

ének-zene tanár 

 

 

 

 

Táncművészeti ág : 

 
 

Tantárgy 
Alkalmazott 

pedagógus 

Iskolai 

végzettség 
szakképzettség szakvizsga 

Néptánc 

 
Néptánctanár 

Tanári 

mesterképzés 

(okleveles 

néptánctanár) 

 

Néptánctanár 

 

 

 
 

 

Képző- és Iparművészeti ág: 

 

Tantárgy 
Alkalmazott 

pedagógus 

Iskolai 

végzettség 
szakképzettség szakvizsga 

Rajz-festés-

mintázás, 

grafika és 

festészet 

alapjai 

Rajztanár 
Tanárképző 

főiskola 

Földrajz - rajz szakos 

tanár 
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V. A nevelő és oktató munkát segítők száma, munkaköre, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 
 

Munkakör fő 
Iskolai 

végzettség 
szakképzettség 

Iskolatitkár 1 

 

Érettségi 

 

Iskolatitkári általános képzés, ECDL 

Pedagógiai 

asszisztens 
0 

 

----- 

 

----------- 

Rendszergazda 1 Főiskola Számítástechnika tanár 

 

 

 

 

 

I. Az intézmény nyitva tartásának rendje 
 

Nyitva tartás tanév közben: 11:00 – 19:00-ig 

Az iskolában a tanítási óra hétfőtől péntekig előzetes engedély alapján 07:00 –tól,   

21:00 –ig szombaton 08:00-tól 14:00 -ig tartható . 

Tanítási szünetekben az előzetesen meghirdetett napokon az iskola ügyeletet tart. Nyári 

ügyelet szerdai napokon, 09:00 – 13:00-ig 

 

 

VII. Az első minősítés  évéhez (2007) viszonyítva az előképző, alapfokú és 

továbbképző évfolyamok száma 
 

 

Művészeti ág alapítva Előképző évf. Alapfokú évf. Továbbképző 

évf. 

zeneművészet 2000 2 6 4 

Táncművészet 2000 2 6 4 

Képző- és 

Iparművészet 

 

2000 
2 6 4 
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VIII. Országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, 

versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel  

 

2018/19   

--------- -------- -------- 

 

 
 

IX. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 
 

 

2018/19        

IV. Regionális Blockflöte Verseny 
2 tanuló 

 
Különdíj 

Ki mit tud ? 
1 tanuló 

1 tanuló 

 

I. helyezés 

II. helyezés 

Kistérségi Zongoraverseny  

2 tanuló 

3 tanuló 

1 tanuló 

2 tanuló 

 I. helyezés 

 II. helyezés    

III.helyezés  

különdíj 

Pest megyei Rézfúvós Verseny 
 

1 tanuló 
I.helyezés 

 

 

X. A tanév helyi rendje 

2019/2020 

 
I. Félév 

 

2019. 

Augusztus 

                   26.                                     Alakuló értekezlet 

30.               Tantestületi értekezlet 

 

Szeptember 

   

2.-3-4-5.   Órabeosztások 

    Szülői értekezlet minden tanszakon 

28.   Szüreti felvonulás 

 

Október 

04.   Zene Világnapja alkalmából Hangverseny 

22.                                   Megemlékezés a Művelődési Házzal közösen 

25.-11.03.   ŐSZI SZÜNET 
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November 

14.  Márton napi rendezvénysorozat (Jazz Hangverseny) 

                                   Táncház 

 

December 

 

08.                                        Néptánc gála 

16-17-18.              Karácsonyi hangversenyek  

    Grafika tanszak kiállítás 

20.                                   Katolikus templom hangverseny 

  

TÉLI SZÜNET  

     

 

 

2020. 

 

Január 

 

22.                               Magyar Kultúra Napja (Művelődési Házzal közösen) 

31.ig   Hangverseny – Vizsgák lebonyolítása 

 
 

 

 

 

II. Félév 

 

Február 

 

 

12.              Félévi tantestületi értekezlet 

25.                                   V. Regionális Furulyaverseny   
 

 

 

Március 

 

23-27.   Szakmai hét a kortárs művészetek jegyében 

25.   Kistérségi Zongoraverseny  

27.   Táncház 

                                        

Április 

 

09.   Evangélikus templom Húsvéti Hangverseny 

    TAVASZI SZÜNET 

20-24.                           Digitális témahét 
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Május 

18-19-20.   Alap és Záróvizsgák 

11-15.   Hangszerbemutatók, nyílt hét 

25-26-27.              Év végi vizsgák 

 

 

 

Június 

03-04-05.              Év végi hangversenyek 

                                        Grafika tanszak kiállítása 

03-04-05.          Felvételi meghallgatás, beiratkozás 

                      18.                                  Értekezlet 

29-07.03.                         Művészeti tábor 
 

 

   

 

 

 

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

Tanév: 2018/19 

 

 

 

Művészeti ág 

 

 

Egyéni 

oktatásban 

részt vevők 

száma 

Csoportos 

főtárgy 

oktatásban 

résztvevők 

száma 

(csoportok/tan

ulók*) 

Kötelező, 

választható tárgyak 

csoportjainak 

száma 

(csoportok/tanulók*) 

 

 

Nagyobb 

létszámú 

együttesek 

Zeneművészet 110 - 8/15  

Képző- és 

Iparművészet 
 21 3/7  

Táncművészet  45 8/6 

Galáris, 

Lázsiás 

néptánc 

csoport 

 

*A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve. 

 

 

 

 

 


