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A 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. §-a, (1., 5.) bekezdése alapján az 

alábbi adatokat tesszük közzé: 

1. A felvételi lehetőségéről szóló tájékoztató  

Minden tanuló joga, hogy az alapfokú művészetoktatás képzéseit igénybe vegye, amely 

térítési díj, vagy tandíj köteles. A művészeti iskola szolgáltatásainak igénybevételéhez 

előképzettségre nincs szükség. A felvételhez jelentkezési lap és szülői nyilatkozat benyújtása 

szükséges, amely történhet rendes eljárásban minden tanév május-június hónapban és 

szeptember 15-ig, vagy tanév közben rendkívüli eljárás keretében. Az évfolyamba sorolás az 

életkori sajátosságok figyelembevételével történik. Magasabb évfolyamba történő felvétel 

esetén különbözeti vizsgát kell tenni.  

Más alapfokú művészeti iskolából érkező tanulók átvétele történhet:  

az elvégzett évfolyamok figyelembevételével, a következő évfolyamra történő felvétellel  

A beiratkozásra meghatározott idő: május-június és augusztus-szeptember 

 

2. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok létszáma: 

Zeneművészeti ág: 36 csoport 

Táncművészeti ág: 9 csoport 

Képző- és iparművészeti ág: 7 csoport 

Szín- és bábművészeti ág: 2 csoport 

 

3.A térítési díj, tandíj jogcíme, mértéke 

Térítési díj 
A tanév első napján nappali tagozatos 6-22 éves korú gyermek/tanuló esetében: 

Új növendék vagy 4,50-5,00 tanulmányi átlag esetében (folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányadának 5 %-a): 7.200 Ft/év 

3,49-4,49 tanulmányi átlag esetén (folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 8%-a): 11.520 

Ft/év 

3,49 tanulmányi átlag alatt (folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 10%-a): 14.400 Ft/év 

A tanév első napján a 18. életévét betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében: 

Új növendék, vagy 4,49-5,00 tanulmányi átlag esetén (folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányadának 5%-a): 21.600 Ft 

3,50-4,49 tanulmányi átlag esetén (folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 8%-a): 24.000 Ft 

3,49 tanulmányi átlag esetén (folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 10%-a): 34.600 Ft 
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Az iskola térítési díj és tandíjszabályzata alapján a tanuló az iskola formanyomtatványán 

(szabályzat melléklete) rászorultsági alapon kérheti a 18. év alatti tanulókra meghatározott 

térítési díj mértékének megfizetését. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók éves térítési díja: 

2.200 Ft/év 

(Az 7.200 Ft-os térítési díj 30%-a) 

Heti négy tanóránál kevesebb foglalkozás esetén: 

 Térítési díj: 1.100 Ft/év 

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók esetében: 550 Ft/év 

Tandíj: 

22 év felett vagy tanulói jogviszonnyal nem rendelkező tanuló esetén: 

143.900 Ft/év 

Heti négy tanóránál kevesebb foglalkozás esetén: 

 Tandíj: 71.950 Ft/év 

A térítési díj és tandíj számításánál a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra 

jutó hányada lett alapul véve, ami 2018/2019. tanévben 143.900 Ft. 

_________________________________________________________________ 

A térítési díj/tandíj fentiekben meghatározott összegeire kedvezmény vagy mentességi 

kérelem benyújtható intézményünkhöz adatlapok formájában, melyeket intézményünk 

iskolatitkárától vagy a honlapunkról letöltve juthatnak. 

 

Térítési díj mentesség: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 16. § (3) 

bekezdése alapján minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos 

helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az 

autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. A térítési 

díjmentességhez szükséges a HH vagy HHH állapotról szóló határozat vagy fogyatékosság 

esetén a szakértői vélemény másolata. 

 

A térítési díj kedvezmény igénybevételéhez szükséges a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményről szóló jegyzői határozat bemutatása. 

 

Ingyenes az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel azok számára, akik tartós 

betegek, vagy nevelésbe vett gyermekek. A tartós betegek BNO kódot tartalmazó 
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Államkincstári vagy orvosi igazolás másolatával, a nevelésbe vett gyerekek a kiskorú 

nevelésbe vételéről szóró határozat bemutatásával vehetik igénybe a térítési díj mentességet. 

 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és ideje:  

Fenntartói törvényességi ellenőrzés: Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály – 

Időpont: 2016. november 05-09. - az ellenőrzés sikeresen zárult. 

 

KIR Intézménytörzsi Szakmai Ellenőrzés: 2017. november 2. - 2018. február 28. között 

sikeresen lezajlott. Az intézménytörzsben talált hibák korrigálásra kerültek. 

 

5. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat 

tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék 

ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

nyilvános megállapításai:  

nem folyt ilyen eljárás 

6. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

székhelyen: órarend szerint 

irodában, hétfőtől péntekig: 09.00-tól-17.00-ig  

telephelyeken: órarend szerint  

Az iroda a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. A nyári szünetben irodai 

ügyeleti napokat kell tartani, a fenntartóval egyeztetettek alapján. Ennek közzétételéről az 

intézményvezető gondoskodik. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az intézményvezető 

tanévenként határozza meg. Az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők 

tartózkodhatnak az épületben.  

 

7. Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjai: 

Tomsits nap - Zenélő percek zenei verseny, képzőművészeti kiállítás: 2019. május 

Iskolai táncgála: 2019. május 

Fúvós zenekari CD felvétel: 2019. május 

 

8. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:  

A pedagógus minősítési eljárás folyamatban van. 

Önértékelés folyamatban van. 
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Az Intézményi tanfelügyelet 2017. október 17-én sikeresen lezajlott. 

1 fő 2017. január 01-től Pedagógus előmeneteli minősítése: Pedagógus II. 

1 fő 2017. január 1-től pedagógus előmeneteli minősítésen megkapta a végleges Pedagógus II. 

fokozatot.  

1 fő mesterpedagógus minősítése 2017.10.13. 

1 fő gyakornoki minősítése 2018. szeptember 20. 

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

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

30.) Korm. rendelet módosítása alapján, 2017. 01. 01-től Pedagógus II. fokozatba került 

besorolásra került 4 fő. 

9. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi 

tanterv tantárgyfelosztásához a 2018/2019-es tanévben: 

A pedagógus 

sorszáma a 

tantárgyfelosztásban 

Végzettsége, szakképzettsége Tanított tantárgy 

1. Táncpedagógus (klasszikus balett) berczik- technika, 

kreatív gyerektánc, 

jazz technika, 

limón- technika 

2. Ének-zene, népzene tanár 

Közoktatási vezető 

citera 

3. Drámapedagógus Dráma és színjáték, 

beszéd és vers 

4. Ének-zene, népzene tanár, okleveles ének-zene 

tanár MA 

citera, népi furulyák, 

népi ének 

5. Fuvolatanár (utolsó éves hallgató)  furulya, fuvola 

6. Tubatanár, kamaraművész tuba, kürt, tenorkürt, 

trombita 

7. Zongoratanár zongora,  

zongora korrepetíció 

8. Okleveles klarinéttanár MA klarinét, furulya,  

szaxofon 

9. Biológia- rajz szakos tanár grafika- és festészet 

alapjai, grafika- és 

festészet alapjai és 

műhelygyakorlat,  

vizuális alkotó gyakorlat 

10. Ének-zene tanár – Népzene- és népi kultúra 

tanár (egyetemi hallgató) 

szolfézs 

11. Ének-zene, népzene tanár citera, népzenei 

ismeretek, népi 

furulyák, népi ének 

12. Okleveles tánctanár (néptánc, klasszikus balett), 

okleveles koreográfus MA 

néptánc, folklórismeret, 

népi játék 

13. Okleveles ének-zene tanár szolfézs 

14. Szolfézs- zeneelmélet tanár, karvezető szolfézs 

15. Okleveles vizuális- és környezetkultúra tanár grafika- és festészet 
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(MA) alapjai, 

vizuális alkotó gyakorlat 

16. Kürttanár, kamaraművész kürt, tenorkürt, trombita, 

furulya 

17. Zeneművészet szakos zongoratanár (BA)  

(utolsó éves mesterszakos hallgató) 

zongora,  

zongora korrepetíció  

18. Ének-zene tanár, karvezető 

Közoktatási vezető 

Okleveles trombitatanár (MA) 

trombita, kürt, szolfézs, 

zenekar, tenorkürt, tuba  

19. Klarinétművész-, tanár 

Magánének tanár, kamaraművész (MA) 

klarinét 

20. Harsonaművész-tanár (MA), Fúvószenekari 

karnagy 

trombita, tenorkürt, kürt  

21. Szolfézs tanár, zongoratanár, kamaraművész  zongora 

22. Okleveles vizuális és környezetkultúra tanár grafika- és festészet 

alapjai, grafika- és 

festészet alapjai és 

műhelygyakorlat,  

vizuális alkotó gyakorlat 

23. Ének-zene, népzene tanár  citera, népi furulyák, 

népzenei ismeretek, népi 

ének 

24. Ütőhangszerművész, - tanár (MA) ütő hangszer  

 

10. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége: 

 A Tomsits Rudolf Alapfokú Művészeti Iskolában az nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítők:  

 Iskolatitkárok: 2 fő (egy fő igazságügyi szervező, egy fő szociálpedagógus, 

fejlesztőpedagógus végzettséggel rendelkezik)  

 Jelmez- és viselettáros: 2 x 0,5 fő (egy fő 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, egy 

fő nyugdíjas) 

További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményben:  

Könyvelő: 1 fő (könyvelő) 

11. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző 

évfolyamot működtet: 

Tanszak Ek A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 T/7 T/8 T/9 T/10 

Zeneművészeti ág - Klasszikus zene 

Fafúvós  x x x x x    x x  

Rézfúvós x x x x x x x x   x 

Billentyűs x x x x x x      

Zeneismeret x           

Akkordikus   x x x        

Zeneművészeti ág - Népzene 

Fúvós x x x x        

Pengetős x x x x x   x x   

Vokális  x          

Zeneismeret x           
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Táncművészeti ág 

Moderntánc  x x x x x  x    

Néptánc x x x x x       

Képző- és iparművészeti ág 

Képzőművészeti  x x x x x      

Szín- és bábművészeti ág  

Színjáték  x x x        

 

12. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma: 

 

Zeneművészeti ág 

Klasszikus zene 

 

Fafúvós tanszak 

 

furulya Vasmegyer 7 fő 

 Nagyhalász 12 fő 

 Tiszatelek 2 fő 

 Szakoly 4 fő 

 Újdombrád 1 fő 

 Paszab 3 fő 

fuvola Nagyhalász 4 fő 

 Tiszatelek 3 fő 

 Vasmegyer 4 fő 

klarinét Vasmegyer 2 fő 

 Nagyhalász 5 fő 

 Tiszatelek 7 fő 

 Szakoly  3 fő 

 Újdombrád  3 fő  

szaxofon  Szakoly  2 fő  

 Összesen: 62 fő 

 

Rézfúvós tanszak 

 

trombita Vasmegyer 12 fő 

 Nagyhalász 5 fő 

 Tiszatelek  2 fő 

 Újdombrád  1 fő 

kürt Vasmegyer 4 fő 

 Tiszatelek 4 fő 

 Paszab 1 fő 

 Nagyhalász  3 fő 

 Újdombrád  5 fő  

tenorkürt, harsona Vasmegyer 8 fő 

 Nagyhalász 2 fő 

 Tiszatelek 1 fő 

 Újdombrád  1 fő  

 Paszab 1 fő 

tuba Vasmegyer 1 fő 

 Nagyhalász 1 fő 

 Összesen: 52 fő 
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Billentyűs tanszak 

 

Zongora Nyíregyháza (Ridens) 12 fő 

 Nagyhalász 11 fő 

 Tiszatelek  11 fő 

 Szakoly 15 fő 

 Nyírszőlős  15 fő 

 Összesen: 64 fő 

 

Zeneismeret tanszak 

Szolfézs Nyíregyháza (Ridens) 12 fő 

 Nyíregyháza (Göllesz) 18 fő 

 Szakoly 10 fő 

 Vasmegyer 13 fő 

 Összesen: 53 fő 

 

Akkordikus tanszak 

 

Ütő hangszerek  Nagyhalász 7 fő 

 Összesen: 7 fő 

 

Népzene 

 

Fúvós tanszak 

 

Népi furulyák Nagyhalász 3 fő 

 Nyíregyháza 9 fő 

 Nyírszőlős  5 fő 

 Szakoly 3 fő 

 Tiszatelek  5 fő 

 Összesen: 25 fő 

 

Pengetős tanszak 

 

Citera Vasmegyer 11 fő 

 Ramocsaháza 15 fő 

 Paszab 4 fő 

 Nagyhalász 9 fő 

 Tiszatelek 4 fő 

 Szakoly 9 fő 

 Nyíregyháza 2 fő 

 Nyírszőlős  3 fő  

 Összesen: 57 fő 

 

Zeneismeret tanszak 

 

Népzenei ismeretek Paszab 10 fő 

 Vasmegyer  16 fő 

 Nagyhalász 18 fő 

 Összesen: 44 fő 

Vokális tanszak 
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Népi ének Nyíregyháza  2 fő 

 Összesen: 2 fő 

 

Táncművészeti ág 

 

Néptánc tanszak 

 

2. Tiszatelek  23 fő 

3. Szakoly 33 fő 

4. Paszab 66 fő 

 Összesen: 122 fő 

 

Moderntánc tanszak 

 

4. Nagyhalász 24 fő 

8. Tiszatelek  18 fő 

 Összesen: 42 fő 

 

Képző- és iparművészeti ág 

 

Képzőművészeti tanszak 

 

1. Nyíregyháza (Ridens)  30 fő 

2. Nyíregyháza (Göllesz) 20 fő 

3. Ramocsaháza 19 fő 

4. Nagyhalász  23 fő 

6. Tiszatelek 14 fő 

7. Szakoly 24 fő 

 Összesen: 130 fő 

 

Szín –és bábművészeti ág 

 

Színjáték tanszak 

 

1. Ramocsaháza 17 fő 

2. Nyírkércs 16 fő 

 Összesen: 33 fő 

 

 

Évközi tanulói létszám változás 2017/2018-ban: 

2017. október 1-i létszám: 696 fő 

beiratkozó: 10 fő 

kiiratkozó: 35 fő 
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13. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, 

versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel: 

Esemény megnevezése, 

időpontja 

Területi hatálya 

(országos, 

nemzetközi, egyéb) 

Típusa (verseny, 

fesztivál, kiállítás, 

színházi előadás, 

egyéb) 

Eredmény, helyezés 

Vidor Fesztivál  Nyíregyháza 

– 2017.08.25.-09.03. 

nemzetközi Fesztivál - 

XIV. Országos Lubik Imre 

Trombitaverseny 

2017.10.05. 

országos Verseny 1 fő továbbjutás 

Bárczi Nap 

2017.10.20. 

országos Fesztivál - 

XIV. Országos Lubik Imre 

Trombitaverseny 

2017.11.19. 

országos Verseny - 

III. Abonyi Országos 

kürtverseny és Kamarazenei 

Találkozó 

2018.02.07. 

országos Verseny 1 fő Arany minősítés 

„Újjászületés – pályázat” 

2018.02.21. 

országos verseny 1 fő I. helyezés 

1 fő II. helyezés 

3 fő Különdíj 

X. Országos Lovas pályázat 

2018.03.30. 

országos Verseny 1 fő Különdíj 

XXXIV. Dunakanyar 

Népművészeti Verseny 

2018.04.13. 

országos Verseny 1 fő népdaléneklés 

kategóriában – Ezüst 

minősítés 

VI. Abigél Országos 

Táncfesztivál 

2018.04.21-22. 

országos Verseny 1 csoport - ezüst 

minősítés 

1 fő arany minősítés 

1 fő ezüst minősítés  

Citerarekord – Nagykálló-

Harangod 

2018.05.19. 

országos Rekordállítás  

Országos Csokoládé Fesztivál országos Verseny 1 fő I. helyezés 

1 fő II. helyezés 

 

 

14. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények  

Esemény megnevezése, 

időpontja 

Területi hatálya 

(regionális, 

megyei, területi, 

egyéb) 

Típusa (verseny, 

fesztivál, kiállítás, 

szakmai 

bemutató, egyéb) 

Eredmény, helyezés 

„Mindannyian mások 

vagyunk” 

2018.02.14. 

megyei Tehetségnap - 

Nyolcosztályos Gimnáziumok 

Regionális Tanulmányi 

Versenye 

2018.04.06. 

regionális Verseny 1 fő II. helyezés 

VIII. Krétakör Művészeti regionális Verseny 1 csoport - bronz 
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Találkozó és Verseny 

2018.05.12. 

minősítés 

2 fő különdíj 

2 fő I. helyezés 

1 fő IV. helyezés 

II. Térségi Színjátszó 

Találkozó 

2018.06.14. 

regionális Verseny 5 fő Tapsi-Hapsi díj 

2csoport - Arany taps 

díj 

Fogyatékkal Élők Művészeti 

Fesztiválja 

2018.05.17. 

regionális Fesztivál  

„Bújj a bőrömbe” 

2018.05.24. 

regionális találkozó  

Abigél Gála regionális Táncgála  

 

15. Az intézmény rendezvényei, hagyományai: 

Hónap Esemény, hagyomány 

május Tomsits Napok 

május Táncgála 

június Színjátszó találkozó 

 

16. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 

Hónap Esemény, hagyomány 

október Idősek Világnapja alkalmából szervezett műsor 

október Zene Világnapja alkalmából szervezett koncert 

október október 23-i megemlékezéseken való részvétel 

december Nagyhalász Városnap 

december Adventi templomi koncertek 

december Karácsonyi koncertek, kiállítások 

február Farsangi műsorok 

március Nőnapi műsorok 

március Március 15-i megemlékezéseken való részvétel 

április Testvériskolai közös rendezvények 

április Föld Napi kiállítás 

május Anyák napi műsorok 

május május 1-jei rendezvényeken való részvételek 

június falunapok 

augusztus augusztus 20-i műsorok 

 

Nyíregyháza, 2018. október 1. 

 

 

         Perlinger Tamás 

         Intézményvezető 

 


