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 Különös közzétételi lista  
 
Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat 

nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek 

érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. §-a kötelezi az intézményeket az ún. különös 

közzétételi lista megjelentetésére.  

__________________________________________________ 

Az iskola neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző 

Gyakorló Szakgimnázium 

Az iskola címe: 1065 Budapest, Nagymező u. 1. 

Az iskola OM azonosító száma: 035301 

Tanév: 2016/2017 

 

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató  

Az iskola felvételi tájékozatója a www.konzi.hu/felvételi menüben található. 

  
2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma  

A beiratkozás időpontját a 2016/2017-es tanévre a 2015/2016-os év munkaterve tartalmazza. 

Engedélyezett osztályok:  

- szakközépiskola 4 évf. (9-12. évf.), évfolyamonként 3 osztály (kifutó rendszerben 2016.09.01-

től 

- szakgimnázium 4 évf. (9-12.évf.) évfolyamonként 3 osztály, felmenő rendszerben 2016.09.01-

től 

- szakközépiskola 5. évf. (5/13) 

- szakképesítés megszerzésére felkészítő, nappali rendszerű szakképzési évfolyamok: 2 +2 

évfolyamos képzés, évfolyamonként egy osztály (1/13; 2/14 évf., 3/15, 4/16 évf.) 

- hangszerészképző, nappali rendszerű 2/14. és 3/15. évf., évfolyamonként 2-2 csoport? 

 
3. 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  

Intézményünkben a középfokú oktatás és az első két szakmához jutás ingyenes. Egyéb esetekben a 

díjfizetési kötelezettség megállapítása a törvényi szabályozások alapján, központi előírások szerint 

történik az iskolafenntartó által, amely megtalálható a www.konzi.hu/dokumentumok menüpont 

térítési díjszabályzat alatt. 

http://www.konzi.hu/felvételi
http://www.konzi.hu/dokumentumok
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4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és ideje, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  

 
 A 2016/17-es tanévben nem történt nagyobb léptékű fenntartói ellenőrzés. 

 
5. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjai  

Tanítási időben, hétköznap az iskola 6:30 – 20:30 között, szombaton 8:00 – 15:00 között van nyitva. 

Vasárnap és munkaszüneti napokon – kivéve, ha rendezvény van – zárva kell tartani. A szokásos 

nyitvatartási rendtől való eltérésre (pl. koncertek, rendezvények esetén) az igazgató ad engedélyt 

eseti kérelmek alapján. Tanulmányi szünet idején az iskola a kijelölt ügyeleti időben tart nyitva, 

szerdánként 8:00 – 12:00 között.  

Intézményünk nyitvatartási rendjéről a Szervezeti és Működési Szabályzat 6.1.1. pontjában olvasható 

bővebb információ. 

 

6. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával  

Személyes betekintésre van lehetőség előzetes bejelentkezés alapján során, az iskola titkárságán. 

 

7. Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program  

Megtalálható a www.konzi.hu oldalon, a Dokumentumok menüpontban. 

 

8. Személyi feltételek: pedagógusok 

Pedagógusok által ellátott 
tantárgyak és szolgáltatások 

fő 
Végzettség, szakképzettség 

egyetem, okleveles középiskolai tanár 

igazgató 1 
okleveles gordonkaművész, - tanár, 

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, 
állam- és jogtudományi doktor 

szakmai igazgatóhelyettes 1 
okleveles énektanár, karvezető tanár, okleveles 

zeneelmélet-tanár, DLA 

általános igazgatóhelyettes 1 
német – művészeti nevelés szakos tanár, 

mesterpedagógus, közoktatási vezető 

magyar nyelv és irodalom 5 

1 fő magyar 

2 fő magyar-német 

1 fő magyar-német-mozgókép és médiakultúra 

1 fő magyar-angol 

1 fő magyar-történelem 

matematika 3 

1 fő matematika-fizika 

1 fő matematika-kémia 

1 fő matematika, főiskola: technika 
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történelem 3 

1 fő történelem-magyar 

1 fő történelem 

1 fő történelem-ember és társadalom ismeret 
műveltségterület-földrajz 

angol 4 
3 fő angol 

1 fő angol-magyar 

német 4 
2 fő német-magyar 

2 fő német 

fizika 1 1 fő fizika-matematika 

biológia 1 1 fő biológia-kémia 

kémia 1 1 fő kémia-biológia 

földrajz 2 
1 fő földrajz-testnevelés 

1 fő földrajz-ember és társadalom ismeret 
műveltségterület-történelem 

ember és társadalomismeret 1 1 fő ember és társadalom ismeret 
műveltségterület-történelem- földrajz 

testnevelés 3 
2 fő testnevelés 

1 fő testnevelés-földrajz 

olasz 1 
 

1 fő olasz francia 

informatika 1 1 fő informatika 

művészettörténet 1 egyetem, okleveles művészettörténész 

 

Zenepedagógusok 

Végzettség, szakképzettség 
egyetem, okleveles középiskolai tanár 

Pedagógusok által ellátott 
tantárgyak és szolgáltatások 

fő 

zongora főtárgyi 7 fő 

 kötelező 16 fő 

 korrepetíció 12 fő 

orgona  2 fő 

csembaló főtárgyi 1 fő 

 kötelező 1 fő 

hegedű  7 fő 

brácsa főtárgyi 3 fő 

 kötelező 1 fő 

cselló  4 fő 

bőgő  3 fő 

zenekar  3 fő 

kórus  2 fő 

fuvola  4 fő 

oboa  2 fő 

klarinét  2 fő 

fagott  1 fő 

trombita  3 fő 

harsona  1 fő 

kürt  1 fő 
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tuba  1 fő 

szaxofon  1 fő 

gitár  2 fő 

hárfa  1 fő 

harmonika  2 fő 

cimbalom  1 fő 

ütő  2 fő 

beszédtechnika  1 fő 

ének  5 fő 

hangképzés  3 fő 

hangegészségtan  1 fő 

olasz nyelv  1 fő 

szolfézs  9 fő 

zeneelmélet  9 fő 

zenetörténet/irodalom  3 fő 

zenei munkaképesség gondozás  1 fő 

vezénylés  2 fő 

zeneszerzés  4 fő 

partitúrajáték  2 fő 

népi ének  1 fő 

népzene elmélet   1 fő 

népzene lejegyzés  1 fő 

néprajz  1 fő 

népzene  1 fő 

népi bőgő  1 fő 

népi citera  1 fő 

népi koboz  1 fő 

népi brácsa  1 fő 

népi kamarazene  3 fő 

népi hegedű  1 fő 

kamarazene klasszikus 16 fő 

kreatív önfejlesztés  5 fő 

munkavédelem  0 fő 

foglalkoztatás 1 elhelyezkedést segítő idegen nyelv 1 fő 

foglalkoztatás 2 elhelyezkedést segítő ismeretek 1 fő 

jazz-ének  4 fő 

jazz-vokál  1 fő 

jazz-hegedű  1 fő 

jazz-trombita  1 fő 

jazz-basszusgitár  1 fő 

jazz-dob  1 fő 

jazz-gitár  2 fő 

jazz-szaxofon  1 fő 

jazz-harsona  1 fő 

jazz-elmélet  2 fő 

jazz-történet  1 fő 
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jazz-kamara  4 fő 

jazz-improvizáció  2 fő 

jazz-ritmusimprovizáció  1 fő 

jazz-zongora  főtárgyi 4 fő 

 kötelező 4 fő 

hangszerismeret  6 fő 

társhangszer népzene- 4 fő 

 

Hangszerészképző pedagógusai  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Személyi feltételek: nevelő és oktató munkát segítők 

 

Nevelő-oktató munkát segítők fő Végzettség, szakképzettség 

könyvtáros 1 okleveles muzikológus 

pszichológus 1 okleveles pszichológus 

titkárságvezető 1 szakközépiskola 

iskolatitkár 2 középiskola és OKJ 

rendszergazda 1 főiskola 

Gazdasági-ügyviteli dolgozók fő Végzettség, szakképzettség 

gazdasági és munkaügyi előadó 1 emeltszintű OKJ 

üzemeltetési asszisztens 1 főiskola 

gondnok, karbantartó   

Pedagógusok által ellátott 

tantárgyak és szolgáltatások 
fő Végzettség, szakképzettség 

Szakképzési vezető 1 
felsőfokú és szakképesítés és 

mestervégzettség 

Szakmai ismeret vonós 1 szakképesítés és mestervégzettség 

Szakmai ismeret pengetős 1 felsőfokú és szakképesítés 

Szakmai ismeret zongora 1 
felsőfokú és szakképesítés és 

mestervégzettség 

Szakmai ismeret cimbalom 1 szakképesítés és mestervégzettség 

Szakmai ismeret fafúvós 1 szakképesítés és mestervégzettség 

Szakmai ismeret rézfúvós 1 szakképesítés és mestervégzettség 

Szakmai ismeret orgona 1 szakképesítés és mestervégzettség 

Hangszerakusztika 1 felsőfokú egyetemi 

Hangszeresztétika 1 felsőfokú 

Anyagismeret 1 felsőfokú 

Szakrajz 1 felsőfokú 

Zene alapismeretek 1 felsőfokú 

Szaknyelv angol 1 felsőfokú 

Szaknyelv német 1 felsőfokú 

Foglalkoztatás II. 1 felsőfokú 

   

A gyakorlati képzés országszerte több (25-30) külső szakműhelyben történik 



 

6 
 

 
Hangszerészképző 

  

Nevelő-oktató munkát segítők fő Végzettség, szakképzettség 

könyvtári és számítógépes 

ügyelet 

1 gimnáziumi érettségi 

Iskolatitkár     

 

 

10. Országos mérés-értékelés eredménye: 

Kompetenciamérés 10. évfolyam 2016/2017. tanévben 2016. évben 

Kompetenciaterület országos átlag szakközépiskolák intézményi átlag 

szövegértés 1610 1589 1673 

matematika 1641 1625 1652 

 

11. Lemorzsolódás: 

Megnevezés évfolyam 2016/2017 

tanulói jogviszony megszűnt tanév közben 9. 4 

 10. 3 

 11. 8 

 12. 2 

Hangszerészképző 

Megnevezés évfolyam 2016/2017 

tanulói jogviszony megszűnt tanév közben 14/A   1 fő 

tanulói jogviszony megszűnt tanév közben 15/A   1 fő 

tanulói jogviszony megszűnt tanév végén 15+1/A 

3/15+1/13 

 1 fő 

 

 

12. Érettségi vizsgák átlageredményei: 

Tantárgyak 2016/2017 

magyar nyelv és irodalom 3,9 

matematika 3,3 

történelem 4,3 

angol 4,0 

német 4,4 

jazz-zenész 4,4 

klasszikus zenész 3,9 
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13. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások: 

http://www.konzi.hu/dokumentumok 

http://www.konzi.hu/hirek 

Pedagógiai Program 2.8.; Tanév rendje; Tanév beszámolója 

Hangszerészképző: Hangszermérések, Nyitott Előadás-sorozat, Konzultációk, Korrepetálás, 

Tehetséggondozás 

 

14. Hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok: 

Iskolánk Pedagógia Programja tartalmazza a házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályait. A helyi 

tantervben minden tantárgynál a munkaközösségek döntése alapján meghatározott a házi feladat 

szerepe és az iskolai dolgozatok fontossága. Szabályaik az egyes tantárgyaknál megtalálhatók: 

http://www.konzi.hu/dokumentumok 

Hangszerészképző: Folyamatosan van, havi bontásban házi feladat. Az oktatási rendből adódóan 

minden tantárgyból a hóközi házi feladat: 25% elmélet és 75% gyakorlat eloszlású. 

 

15. Osztályozó vizsgák rendje: 

http://www.konzi.hu/dokumentumok/Pedagógiai Program 

Hangszerészképző: Záródolgozatok és Félévi gyakorlati vizsgák 

 

16. Tanulócsoportok: 

 Tanulócsoportok 
megnevezés 

Képzési típus Tanuló létszám 

1. 9.A 

nappali tagozatos 
párhuzamos 

szakközépiskolai/szakgimnáziumi 
képzés 

17 

2. 9.B 18 

3. 9.C 15 

4. 10.A 21 

5. 10.B 17 

6. 10.C 19 

7. 11.A 17 

8. 11.B 18 

9. 11.C 17 

10. 12.A 17 

11. 12.B 18 

12. 12.C 13 

http://www.konzi.hu/dokumentumok
http://www.konzi.hu/dokumentumok
http://www.konzi.hu/dokumentumok/Pedagógiai


 

8 
 

tanulólétszám 207 

 

 Tanulócsoportok 

megnevezés 

Képzési típus Tanuló létszám 

1. 13. o 
nappali tagozatos  

zenei/OKJ képzés 

41 

2. OKJ 13/1  36 

3. OKJ 14/2  37 

 

  Tanulócsoportok 

megnevezés 

Képzési típus Tanuló létszám 

1. 2/14/A nappali tagozatos képzés 11 

2. 2/14/B nappali tagozatos képzés 5 

3. 3/15/A nappali tagozatos képzés 12 

4. 3/15/B  nappali tagozatos képzés 6 

 


