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1.    Az intézmény hivatalos neve: Overtones Alapfokú Művészeti Iskola 

  

1.1  Oktatási azonosító:  102769 

 

1.2 Az intézmény adószáma:  18962918-1-14 

 

1.3 Az intézmény pénzforgalmi számlaszáma: 66900038-10007871 

 

2. Az intézmény rövid neve: Overtones AMI 

 

3. Az intézmény székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 17.  

 

4. Telephelyek: 

  Somogy megye: 

 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 9. 

 8840 Csurgó, Rákóczi utca 61 

 8840 Csurgó, Kossuth u. 3. 

8852 Zákány, Petőfi utca 6. 

7516 Berzence, Virág utca 10.               

 8725 Iharosberény, Hársfa u. 3. 

 7541 Kutas, Petőfi u. 82. 

 8700 Marcali, Szegedi u. 14. 

 7561 Nagybajom, Kossuth L. u. 10. 

 8732 Sávoly, Kossuth L. u. 70. 

 8733 Somogysámson Fő u. 116. 

 8721 Vése Rákóczi u. 35. 

 

     Zala megye: 

 8834 Murakeresztúr, Kossuth L. u. 16. 

 8743 Zalaszabar, Újtelep út 1/A. 

 

     Tolna megye: 

 7212 Kocsola, Jókai u. 24. 

 7213 Szakcs, Vörösmarty u. 32. 

 

     Baranya megye: 

 7624 Pécs Tiborc út 28/a. 

 

5. Az alapító neve és címe: Baranyai Gyula zenetanár 

 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 30. 

 

6. Az alapítás időpontja: 1993. 09.01. 

 

 

7. A fenntartóváltás időpontja: 2003. augusztus 31. 

 

 

8. A működtető neve: Murától a Balatonig Norvég Magyar Művészetoktatási, Szakképzési,  

                                   Közművelődési és Nyelvvizsgaközpontot Intézményfenntartó és   
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                                   Működtető Alapítvány 

8.1. A fenntartó képviseletére jogosult személy neve: Hidasi Orsolya 

 

 

9. A működtető székhelye:            8700 Marcali Rákóczi u.19-21. 

 

 

10. Az intézmény típusa:             alapfokú művészeti iskola 

10.1. Az intézmény jogállása:      önálló jogi személy 

10.2. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: határozatlan időre szóló 

10.3. Az intézmény képviseletére jogosult személy neve:  
Baranyai Gyula, igazgató   1063 Budapest, Szinyei Merse utca 30. 

 

 

11. Az intézmény alapfeladatainak jogszabály szerinti megnevezése:  

      - COFOG 091240 Alapfokú művészetoktatás 

 

      - COFOG 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

 

 

12. Az intézmény évfolyamainak száma iskolatípusonként: 
 

 

       Alapfokú művészeti iskola:            12 év, ebből: 

            előképző             2 év 

           alapfok             6 év 

           továbbképző 4 év                 

13. Az oktatás munkarendje:             

       Alapfokú művészetoktatás:            nappali  

 

 

14. Az intézmény alapfeladatainak besorolása: 

 

TEAOR’ 08 8520 31 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban:  
a zeneművészeti ágra kiadott alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjára 

épülő, a zeneművészetek területén meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében 

végzett művészi kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra 

felkészítő alapfokú oktatási, nevelési tevékenység valamint az intézmény köznevelési törvény 

szerinti működtetésével kapcsolatos tevékenység. 

 

TEAOR’08 8520 32 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, 

szín- és bábművészeti ágban: 
képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti valamint táncművészeti  ágakra kiadott 

alapfokú művészetoktatás követelményeire és tantervi programjára épülő, a művészeti ágak  

területén meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi 

kifejezőkészségeket megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú 
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oktatás, nevelési tevékenység, valamint az intézmény köznevelési törvény szerinti 

működtetésével kapcsolatos tevékenység. 

 

 

15. Az intézmény működési területe: Somogy, Zala, Tolna, Baranya megye, Budapest 

 

 

16. Felügyeleti szervei: 

  

a/ szakmai, törvényességi felügyelet:  

Murától a Balatonig Norvég Magyar Művészetoktatási, Szakképzési, 

Közművelődési és Nyelvvizsgaközpontot Intézményfenntartó és Működtető 

Alapítvány Kuratóriuma 

 

 

b/ a fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: 

 

 Somogy Megyei Kormányhivatal    

 Zala Megyei Kormányhivatal 

 Tolna Megyei Kormányhivatal 

 Baranya Megyei Kormányhivatal 

 Budapest Főváros Kormányhivatala 

  

 

 

 

17. Az intézmény székhelyének és telephelyeinek elnevezése, címe és az oktatott művészeti 

ágak, tanszakok megnevezése, a maximális tanulólétszám meghatározása:  

 

A nemzeti erőforrás minisztere 3/2011 (I. 26.) NEFMI rendeletével módosította a 27/1998. (VI. 

10.) MKM rendeletben előírt kötelező tanszaki tantárgyi elnevezéseket. Jelen alapító okiratban 

a fent nevezet rendelet módosítása szerint kerültek elnevezésre a tanszakok, valamint 

tantárgyak. (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően – folytatott képzések felmenő 

rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt 

legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni. 

(5) E rendeletnek – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott – 2. mellékletét első 

alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alka-

lmazni.” 

 

17.1. Alapfokú művészeti iskola összesen:      3550 fő 

- zeneművészet:       1056 fő 

- más művészeti ágak:      2494 fő 
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Az intézménybe feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám: 

Intézményegység 
Működési 

terület 
Feladatellátási hely 

 

Igényjogosultságot megalapozó 

tevékenységek 

   

Maximális 

tanulólétszám 
zeneművészet 

más művészeti 

ágak 

S
zé

kh
el

y 

  
  

  

B
u

d
a

p
es

t 
Overtones Alapfokú Művészeti Iskola,  

1136 Budapest, Visegrádi u.17. 
180 fő 180 fő 0 fő 

T
el

ep
h

el
ye

k 

S
o

m
o

g
y 

m
eg

ye
 

8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár 

u. 9. 
200 fő 60 fő 140 fő 

8840 Csurgó, Kossuth utca 3. 400 fő 150 fő 250 fő 

8840 Csurgó, Rákóczi utca 61 200 fő 80 fő 120 fő 

8852 Zákány, Petőfi utca 6. 130 fő 30 fő 100 fő 

7516 Berzence, Virág utca 10. 200 fő 50 fő 150 fő 

8725 Iharosberény, Hársfa u. 3. 200 fő 35 fő 165 fő 

7541 Kutas, Petőfi u. 82. 150 fő 0 fő 150 fő 

7561 Nagybajom, Kossuth L. u. 10. 400 fő 60 fő 340 fő 

8732 Sávoly, Kossuth L. u. 70. 110 fő 30 fő 80 fő 

8733 Somogysámson Fő u. 116. 120 fő 0 fő 120 fő 

8721 Vése Rákóczi u. 35. 140 fő 16 fő 124 fő 

Z
a

la
 

m
eg

ye
: 8834 Murakeresztúr, Kossuth L. u. 16. 150 fő 35 fő 115 fő 

8743 Zalaszabar, Újtelep út 1/A. 
180 fő 40 fő 140 fő 

T
o

ln
a

 

m
eg

ye
: 7212 Kocsola, Jókai u. 24. 160 fő 40 fő 120 fő 

7213 Szakcs, Vörösmarty u. 32. 130 fő 50 fő 80 fő 

B
a

ra
n

ya
 

m
eg

ye
: 

7624 Pécs Tiborc út 28/a. 500 fő 200 fő 300 fő 

Alapfokú művészetoktatás összesen: 3550 fő 1056 fő 2494 fő 

 

 

 

17.1.1.  Az intézmény székhelye: 1136 Budapest, Visegrédi u.17 /Budapest- Főváros/ 

Oktatott művészeti ágak, tanszakok: 

 

Klasszikus zene 

Hangszeres tanszakok 

 

Vonós tanszakok 

hegedű 

brácsa 

cselló 

 

Billentyűs tanszak 

zongora   

 

Akkordikus tanszak 

klasszikus gitár 
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Fafúvós tanszak 

furulya  

fuvola  

klarinét 

szaxofon 

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

kórus 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

  

Jazz  zene 

Hangszeres tanszakok 

 

Billentyűs tanszak 

jazz - zongora   

 

Fafúvós tanszak 

jazz - szaxofon 

 

Pengetős tanszak 

jazz - gitár 

jazz - basszusgitár 

 

Vonós tanszak 

jazz - bőgő 

 

Ütő tanszak 

jazz- dob 

 

Zeneismereti tanszak 

jazz - szolfézs  

jazz - irodalom 

jazz - elmélet 

 

Kamarazenei tanszak 

zenekari gyakorlat 

 

 

Maximális tanulólétszám: 180 fő 

Zeneművészet:         180 fő  

Más művészeti ágak:             0 fő  
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17.1.2.  Telephely: 8700 Marcali, Szegedi u. 14.  / Somogy megye / 

Oktatott művészeti ágak, tanszakok: 

Klasszikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok 

 

Vonós tanszak 

hegedű 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkürt 

tuba 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszakok 

furulya  

fuvola  

klarinét,  

szaxofon 

 

Kamarazenei tanszakok 

kamrazene 

zenekar  

kórus 

 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Klasszikus zene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok 

 

Vonós tanszak 

hegedű 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkür 

tuba 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

Fafúvós tanszakok 

furulya  

fuvola  
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klarinét,  

szaxofon 

Akkordikus tanszak 

klasszikus gitár 

 

Kamarazenei tanszakok 

kamrazene 

zenekar  

kórus 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Népzene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok   

 

Pengetős tanszak 

citera 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

 

Kamarazenei tanszak 

népi kamarazene 

 

Népzene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok  

Pengetős tanszak 

citera 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

népzenei ismeret 

 

Kamarazenei tanszak 

népi kamarazene 

 

Elektroakusztikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 
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Elektroakusztikus zene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Billentyűs tanszakok 

klasszikus szintetizátor 

szintetizátor- keyboard 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

Szín és bábművészeti ág (kimenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Színjáték tanszak 

Főtárgy:  

dráma  és színjáték  

 

Szín és bábművészeti ág: (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Színjáték tanszak 

Főtárgy:  

dráma és színjáték  

 

Képző- és iparművészeti ág  (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től ) 

Tanszak 

kézműves tanszak  

 

Képző- és iparművészeti ág: (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszakok    
Képzőművészet tanszak  
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
 

 

Alapfokú művészetoktatás: maximális tanulólétszám: 400 fő 

Zeneművészet: 200 fő  

Más művészeti ágak: 200 fő 

 

17.1.3. Telephely: 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 9. / Somogy megye /  

Oktatott művészeti ágak, tanszakok: 

 

Zeneművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Klasszikus zene  

Hangszeres tanszakok:  

 

Vonós tanszakok 

hegedű 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkürt 

tuba 
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Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszakok 

furulya  

fuvola  

klarinét,  

szaxofon 

Kamarazenei tanszakok 

kamrazene 

zenekar  

kórus 

 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

  
Zeneművészeti ág  (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Klasszikus zene  

Hangszeres tanszakok:  

 

Vonós tanszak 

hegedű 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkürt 

tuba 

 

Billentyűs tanszakok 

zongora 

 

Fafúvós tanszakok 

furulya  

fuvola  

klarinét,  

szaxofon 

 

Akkordikus tanszak 

klasszikus gitár 

 

Kamarazenei tanszakok 

kamrazene 

zenekar  

kórus 
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Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

impovizáció  
 

Népzene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok 

Pengetős tanszak 

citera 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

 

Kamarazenei tanszakok 

népi kamarazene 

kórus 

 

Népzene (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok  

Pengetős tanszak 

citera 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

 

Kamarazenei tanszak 

népi kamarazene 

kórus 

 

Elektroakusztikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

 

Elektroakusztikus zene (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Billentyűs tanszakok 

klasszikus szintetizátor 

szintetizátor- keyboard 
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Kamarazene tanszakok  

kamarazene 

zenekar  

kórus 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

impovizáció 

 

Szín és bábművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak 

Tantárgyak 

Főtárgy:  

dráma és színjáték 

 

Szín és bábművészeti ág (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak 

Tantárgyak  

Főtárgy:  dráma és színjáték 

 

Képző- és iparművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

kézműves tanszak   

 
Képző- és iparművészeti ág (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszakok    
Képzőművészet tanszak  
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
 

Táncművészet (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy: népi játék, néptánc  

 

Táncművészet (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy: népi játék, néptánc 

      

Maximális tanulólétszám:  200 fő 

Zeneművészet:     60 fő 

Más művészeti ágak:             140 fő 

 

 

17.1.4. Telephely: 8743 Zalaszabar, Újtelep út 1/A. / Zala megye / 

Oktatott művészeti ágak, tanszakok:  

    

Zeneművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Klasszikus zene  

Hangszeres tanszakok 
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Vonós tanszak 

hegedű 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszak 

furulya  

 

Kamarazenei tanszakok 

kamrazene 

kórus 

 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 
Zeneművészeti ág (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Klasszikus zene  

Hangszeres tanszakok 

 

Vonós tanszak 

hegedű 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszak 

furulya  

 

Kamarazenei tanszakok 

kamrazene 

kórus 

 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

egyházzene 

  
Népzene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok 

 

Pengetős tanszak 

citera 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

  

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 
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Kamarazenei tanszak 

népi kamarazene 

Népzene (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok 

 

Pengetős tanszak 

citera 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

  

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

népzenei ismeret 

 

Kamarazenei tanszak 

népi kamarazene 

 

Elektroakusztikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 

 

Kamarazene tanszakok  

kamarazene 

kórus 

 

Elektroakusztikus zene (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Billentyűs tanszak 

klasszikus szintetizátor 

szintetizátor- keyboard 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

kórus 

 

Szín és bábművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak 

Tantárgyak  

Főtárgy:  

drám és  színjáték  

 

Szín és bábművészeti ág (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak  

Tantárgyak  

Főtárgy:  

dráma és  színjáték 
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Táncművészet (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy: népi játék, néptánc  

 

Táncművészet (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy: népi játék, néptánc   

 

Maximális tanulólétszám:    180 fő 

Zeneművészet:       40 fő 

Más művészeti ágak:               140 fő 

 

 

17.1.5. Telephely: 8732 Sávoly, Kossuth L. u. 70. / Somogy megye / 

Oktatott művészeti ágak, tanszakok: 

 

Zeneművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Klasszikus zene  

Hangszeres tanszakok 

 

Fafúvós tanszak 

furulya  

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

kórus 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 
Zeneművészeti ág (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Klasszikus zene  

Hangszeres tanszakok 

 

Fafúvós tanszak 

furulya  

 

Kamarazenei tanszakok 

kamrazene 

kórus 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 
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Elektroakusztikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

kórus 

  
Elektroakusztikus zene (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszak 

 

klasszikus szintetizátor 

szintetizátor- keyboard 

 

Kamarazene tanszakok  

kamarazene 

kórus 

 

Képző- és iparművészeti ág (kimenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszak 

kézműves tanszak  

 

Képző- és iparművészeti ág (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszakok   
Képzőművészet tanszak  
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
 

Táncművészet (kimenő rendszerben a 2011. 09.01.-től)  

Néptánc tanszak  

Főtárgy: népi játék, néptánc  

 

Táncművészet (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy: népi játék, néptánc 

 

 

Maximális tanulólétszám:  110 fő 

Zeneművészet:     30 fő 

Más művészeti ágak:               80 fő 
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17.1.6. Telephely: 8733 Somogysámson Fő u. 116. / Somogy megye /    

Oktatott művészeti ágak, tanszakok: 

 

Képző- és iparművészeti ág (kimenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

kézműves tanszak  

Képző- és iparművészeti ág (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszakok   
Képzőművészet tanszak  
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 

 

Maximális tanulólétszám: 120 fő 

 

 

17.1.7. Telephely: 7561 Nagybajom, Kossuth L. u. 10. / Somogy megye / 

Oktatott művészeti ágak, tanszakok: 

 

Zeneművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Klasszikus zene  

Hangszeres tanszakok:  

 

Vonós tanszak 

hegedű 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkürt 

tuba 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszakok 

furulya  

fuvola  

klarinét,  

 

Kamarazenei tanszakok 

kamrazene 

kórus 

 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Klasszikus zene : (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok 
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Vonós tanszak 

hegedű 

 

Rézfúvós tanszakokok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkür 

tuba 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszakok 

furulya  

fuvola  

klarinét,  

Kamarazenei tanszakok 

kamrazene 

kórus 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Népzene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

 

Hangszeres tanszakok 

 

Pengetős tanszak 

citera 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

Vokális tanszak 

népiének 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

 

Kamarazenei tanszakok 

népi kamarazene 

kórus 

 

Népzene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

 

Hangszeres tanszakok 

 

Pengetős tanszak 

citera 

 



19 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

Vokális tanszak 

népi ének 

 

 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

népzenei ismeret 

 

Kamarazenei tanszakok 

népi kamarazene 

kórus 

 

Elektroakusztikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Kamarazene tanszakok  

kamarazene 

kórus 

 

Elektroakusztikus zene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszakok 

klasszikus szintetizátor 

szintetizátor- keyboard 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Kamarazene tanszakok  

kamarazene 

kórus 

 

Szín és bábművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

 

Színjáték tanszak  

Főtárgy:  

dráma és színjáték  
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Szín és bábművészeti ág: (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak  

Főtárgy:  

dráma és  színjáték  

Képző- és iparművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től ) 

Tanszak 

kézműves tanszak  

Képző- és iparművészeti ág (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszakok   
Képzőművészet tanszak  
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
 
Táncművészet (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy: 

 népi játék, néptánc  

 

Táncművészet (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy:  

népi játék, néptánc   

 

Maximális tanulólétszám:             400 fő 

Zeneművészet:                         60 fő 

Más művészeti ágak:              340 fő 

 

 

17.1.8. Telephely: 7541 Kutas, Petőfi u. 82. / Somogy megye / 

Oktatott művészeti ágak, tanszakok: 

 

Szín és bábművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak  

Főtárgy 

dráma és színjáték  

 

Szín és bábművészeti ág (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak  

Főtárgy:  

dráma és színjáték  

 

Képző- és iparművészeti ág  (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től ) 

Tanszak 

kézműves tanszak  
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Képző- és iparművészeti ág (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszakok   
Képzőművészet tanszak  
Környezet - és kézműves kultúra tanszak 
 

Táncművészet (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től)  

Néptánc tanszak  

Főtárgy: népi játék, néptánc  

 

Táncművészet (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy: népi játék, néptánc   

 

Maximális tanulólétszám:  150 fő 

 

17.1.9.  8840 Csurgó, Kossuth utca 3. / Somogy megye / 

Oktatott művészeti ágak, tanszakok: 

 

Klasszikus zene (kimenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok: 

 

Vonós tanszak 

hegedű  

 

Akkordikus tanszak 

klasszikus gitár 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkür 

tuba 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszakok 

furulya  

fuvola  

klarinét,  

szaxofon 

 

Kamarazenei tanszakok 

kamrazene 

zenekar  

kórus 
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Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Klasszikus zene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok:  

 

Vonós tanszak 

hegedű  

 

Akkordikus tanszak 

klasszikus gitár 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkür 

tuba 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszakok 

furulya  

fuvola  

klarinét,  

szaxofon 

 

Kamarazenei tanszakok 

kamrazene 

zenekar  

kórus 

 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

impovizáció 

 

Elektroakusztikus zene (kimenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszakok 

szintetizátor- keyboard 

 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zeneirodalom-zenetörténet 

 

Kamarazene tanszakok  

kamarazene, kórus 
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Elektroakusztikus zene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszak 

klasszikus szintetizátor 

szintetizátor- keyboard 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zemeirodalom-zenetörténet 

 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

kórus 

 

Szín és bábművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak  

Főtárgy:  

dráma és színjáték  

 

Szín és bábművészeti ág (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak  

Főtárgy:  

dráma és színjáték  

 

Képző- és iparművészeti ág (kimenő rendszerben a 2011. 09.01.-től)  

Tanszak    
Képzőművészet tanszak  
 

Képző- és iparművészeti ág (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszakok    
Képzőművészet tanszak  
Grafika és festészet tanszak 
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
 

Táncművészet (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy: népi játék, néptánc  

 

Táncművészet (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy: népi játék, néptánc  

 

Alapfokú művészetoktatás: maximális tanulólétszám: 400 fő 

Zeneművészet:              150 fő 

Más művészeti ágak:     250fő 
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17.1.10.  Telephely: 8840 Csurgó, Rákóczi utca 61. / Somogy megye / 

Oktatott művészeti ágak, tanszakok 

 

Klasszikus zene (kimenőrendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok  

 

Vonós tanszak 

hegedű 

 

 

Akkordikus tanszak 

klasszikus gitár 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkür 

tuba 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszakok 

furulya  

fuvola  

klarinét,  

szaxofon 

 

Kamarazenei tanszakok 

kamrazene 

zenekar  

kórus 

 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Klasszikus zene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok  

 

Vonós tanszak 

hegedű 

 

Akkordikus tanszak 

klasszikus gitár 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkür 
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tuba 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszakok 

furulya  

fuvola  

klarinét,  

szaxofon 

 

Kamarazenei tanszakok 

kamrazene 

zenekar  

kórus 

 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Elektroakusztikus zene (kimenőrendszerben a 2011. 09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

zenekar  

kórus 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Elektroakusztikus zene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszak 

klasszikus szintetizátor 

szintetizátor- keyboard 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

kórus 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet - zeneirodalom 

impovizáció 
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Szín és bábművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak  

Főtárgy:  

drám és színjáték  

 

Szín és bábművészeti ág (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak  

Főtárgy:  

dráma és színjáték  

 

Képző- és iparművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től)  

Tanszak   
Környezet tanszak 
 
Képző- és iparművészeti ág (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszakok    
Képzőművészet tanszak  
Grafika és festészet tanszak 
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
 
Táncművészet (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy: népi játék, néptánc  

 
Táncművészet (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy: népi játék, néptánc  

 
Alapfokú művészetoktatás: maximális tanulólétszám: 200 fő 

Zeneművészet:           80 fő 

Más művészeti ágak: 120 fő 

 

 

17.1.11. Telephely: 8834 Murakeresztúr, Kossuth L. u. 16. / Zala megye / 

Oktatott művészeti ágak, tanszakok 

 

Zeneművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Klasszikus zene 

Hangszeres tanszakok 

 

Vonós tanszak 

hegedű 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

tenorkürt- baritonkürt 

tuba 
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Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszakok 

furulya  

klarinét,  

 

Kamarazenei tanszakok 

kamrazene 

kórus 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneművészeti ág (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Klasszikus zene 

Hangszeres tanszakok 

 

Vonós tanszak 

hegedű 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona-tenorkürt- baritonkürt 

tuba 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszakok 

furulya  

klarinét 

 

Kamarazenei tanszakok 

kamrazene 

kórus 

 

Zeneismereti tanszakok 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

  
Népzene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok: 

 

Vonós 

népi hegedű 

 

Pengetős tanszak 

citera 
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Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

 

Kamarazenei tanszak 

kórus 

népi kamarazene 

Népzene (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok 

 

Vonós 

népi hegedű 

 

Pengetős tanszak 

citera 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

népzenei ismeret 

 

Kamarazenei tanszak 

népi kamarazene 

kórus 

 

Elektroakusztikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

 

Elektroakusztikus zene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszakok 

klasszikus szintetizátor 

szintetizátor- keyboard 
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Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

impovizáció 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

kórus 

 

Szín és bábművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak  

Főtárgy: 

dráma és színjáték  

 

Szín és bábművészeti ág (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak  

Főtárgy:  

dráma és színjáték 

 

Táncművészet (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy:  

népi játék, néptánc  

 
Táncművészet (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy:  

népi játék, néptánc 

 

Képző- és iparművészeti ág  

Tanszakok    
Képzőművészet tanszak  
Grafika és festészet tanszak 
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
 

Maximális tanulólétszám:   150 fő 

Zeneművészet:             35 fő  

Más művészeti ágak:           115 fő  
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17.1.12 . Telephely: 8852 Zákány, Petőfi utca 6. / Somogy megye / 

Oktatott művészeti ágak, tanszakok 

 

Klasszikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok  

 

Vonós tanszakok 

hegedű 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkürt 

tuba 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

 

Fafúvós tanszak 

furulya  

fuvola  

klarinét,  

szaxofon 

 

Akkordikus tanszak 

klasszikus gitár 

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

zenekar  

kórus 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Klasszikus zene (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok  

 

Vonós tanszakok 

hegedű 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkürt 

tuba 
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Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszakok 

furulya  

fuvola  

klarinét,  

szaxofon 

 

Akkordikus tanszak 

klasszikus gitár 

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

zenekar  

kórus 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

Elektroakusztikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Elektroakusztikus zene (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszak 

klasszikus szintetizátor 

szintetizátor- keyboard 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

zenekar 

kórus 
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Táncművészet (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy:  

népi játék, néptánc  

 
Táncművészet (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy: 

 népi játék, néptánc  

 
Képző- és iparművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től ) 

Tanszak 

kézműves tanszak  

 

Képző- és iparművészeti ág (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszakok    
Képzőművészet tanszak  
Grafika és festészet tanszak 
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
 
Szín és bábművészeti ág: (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak  

Főtárgy:  

dráma és színjáték  

 

Szín és bábművészeti ág: (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak  

Főtárgy:  

dráma és színjáték  

 

Alapfokú művészetoktatás: maximális tanulólétszám: 130 fő 

Zeneművészet:             30 fő 

Más művészeti ágak: 100 fő 

      

17.1.13.  Telephely: 7516 Berzence, Virág utca 10.  / Somogy megye /  

Oktatott művészeti ágak, tanszakok 

 

Klasszikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok  

 

Vonós tanszakok 

hegedű 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 
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harsona- tenorkürt- baritonkürt 

tuba 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszak 

furulya  

fuvola  

klarinét,  

szaxofon 

 

Akkordikus tanszak 

klasszikus gitár 

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

zenekar  

kórus 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

Klasszikus zene (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok  

 

Vonós tanszakok 

hegedű 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkürt 

tuba 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszak 

furulya  

fuvola  

klarinét,  

szaxofon 

 

Akkordikus tanszak 

klasszikus gitár 

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

zenekar  

kórus 
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Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Elektroakusztikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Elektroakusztikus zene (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Billentyűs tanszak 

klasszikus szintetizátor 

szintetizátor- keyboard 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

zenekar 

kórus 

 

Táncművészet (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy: 

 népi játék, néptánc  

 

Táncművészet (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy:  

népi játék, néptánc  

 
Képző- és iparművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től ) 

Tanszak 

kézműves tanszak  
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Képző- és iparművészeti ág (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszakok    
Képzőművészet tanszak  
Környezet- és kézműves kultúra tanszak  
 

Szín és bábművészeti ág: (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak  

Főtárgy:  

dráma és színjáték  

 

Szín és bábművészeti ág: (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak  

Főtárgy:  

dráma és színjáték  

 

Alapfokú művészetoktatás: maximális tanulólétszám:  200 fő 

Zeneművészet:                                                                 50 fő 

Más művészeti ágak:                                                     150 fő 

 

17.1.14. Telephely: 8725 Iharosberény, Hársfa u. 3. / Somogy megye /   

Oktatott művészeti ágak, tanszakok: 

 

Klasszikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok 

 

Vonós tanszakok 

hegedű 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

tenorkürt- baritonkürt 

tuba 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszak 

furulya  

fuvola  

klarinét 

 

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

zenekar 

kórus 
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Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Klasszikus zene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok  

 

Vonós tanszakok 

hegedű 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkür 

tuba 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszak 

furulya  

fuvola  

klarinét,  

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

zenekar  

kórus 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Népzene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

 

Hangszeres tanszakok 

 

Pengetős tanszak 

citera 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

 

Kamarazenei tanszak 

népi kamarazene 
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Népzene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok 

 

Pengetős tanszak 

citera 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

népzenei ismeret 

 

Kamarazenei tanszak 

népi kamarazene 

 

Elektroakusztikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zeneirodalom - zenetörténet 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

kórus 

 

Elektroakusztikus zene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Billentyűs tanszak 

klasszikus szintetizátor 

szintetizátor- keyboard 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zeneirodalom - zenetörténet 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

kórus 

 
Táncművészet (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak 

Főtárgy: népi játék néptánc  

 

Táncművészet  

Néptánc tanszak (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Főtárgy: népi játék néptánc 
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Képző- és iparművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től ) 

Tanszak 

kézműves tanszak  

 

Képző- és iparművészeti ág (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszakok    
Képzőművészet tanszak  
Grafika és festészet tanszak 
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
 

Szín és bábművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak  

Főtárgy:  

drámajáték, színjáték  

 

Szín és bábművészeti ág (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak 

Főtárgy:  

drámajáték, színjáték 

Maximális tanulólétszám:  200 fő      

Zeneművészet:     35 fő 

Más művészeti ágak:    165 fő 

 

17.1.15. Telephely: 8721 Vése Rákóczi  u. 35. / Somogy megye /  

Oktatott művészeti ágak, tanszakok 

 

Klasszikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok 

 

Vonós tanszakok 

hegedű 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

Fafúvós tanszak 

furulya  

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 
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Klasszikus zene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok  

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

Fafúvós tanszak 

furulya  

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

kórus 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Népzene (kimenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok 

 

 

Pengetős tanszak 

citera 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

 

Kamarazenei tanszak 

népi kamarazene 

 

Népzene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok 

 

Pengetős tanszak 

citera 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

népzenei ismeret 

 

Kamarazenei tanszak 

népi kamarazene 

kórus 
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Elektroakusztikus zene (kimenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

kórus 

 

Elektroakusztikus zene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszak 

klasszikus szintetizátor 

szintetizátor- keyboard 

 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zeneirodalom – zemetörténet 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

 

Szín és bábművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak 

Tantárgyak 

Főtárgy  

drámajáték, színjáték 

 

Szín és bábművészeti ág (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak 

Tantárgyak  

Főtárgy:  

drámajáték, színjáték 

 

Képző- és iparművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

kézműves tanszak   

 
Képző- és iparművészeti ág (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszakok    
Képzőművészet tanszak  
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
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Táncművészet (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak 

Főtárgy:  

népi gyermekjáték, néptánc  

 

Táncművészet (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy:  

népi gyermekjáték, néptánc   

 

Maximális tanulólétszám:  140 fő. 

Zeneművészet:    16 fő 

Más művészeti ágak:              124 fő 

 

 

17.1.16. Telephely:7624 Pécs Tiborc út 28/a /Baranya megye/  

Oktatott művészeti ágak, tanszakok: 

 

Klasszikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok  

Vonós tanszakok 

hegedű 

gordonka 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkürt 

tuba 

 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszak 

furulya  

fuvola  

klarinét 

fagott 

oboa 

szaxofon 

 

Akkordikus tanszak 

klasszikus gitár 

 

Vokális tanszak 

magánének 
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Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

zenekar  

kórus 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

Klasszikus zene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok 

 

Vonós tanszakok 

hegedű 

gordonka 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkür 

tuba 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszak 

furulya  

fuvola  

klarinét 

fagott 

oboa 

szaxofon 

 

Akkordikus tanszak 

klasszikus gitár 

 

Vokális tanszak 

magánének 

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

zenekar  

kórus 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

impovizáció 
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Elektroakusztikus zene  (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

zenekar  

kórus 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

 

 

Elektroakusztikus zene (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

 

Billentyűs tanszak 

klasszikus szintetizátor 

szintetizátor- keyboard 

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

zenekar  

kórus 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

impovizáció 

 

 

 

Képző- és iparművészeti ág: (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től ) 

Tanszak 

kézműves tanszak  

 

Képző- és iparművészeti ág: (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszakok    
Képzőművészet tanszak  
Grafika és festészet tanszak 
Környezet- és kézműves kultúra tanszak  
 
Szín és bábművészeti ág: (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak 

Tantárgyak 

Főtárgy:  

dráma és  színjáték 
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Szín és bábművészeti ág: (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak 

Tantárgyak  

Főtárgy:  

dráma és  színjáték 

 

Táncművészet (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak 

Főtárgy: népi játék, néptánc  

 

Táncművészet (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Főtárgy: népi játék, néptánc  

 

Társastánc tanszak: (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Tantárgyak 

Főtárgy: gyermektánc, társastánc  

Társastánc tanszak: (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Tantárgyak 

Főtárgy: gyermektánc, társastánc  

 

Maximális tanulólétszám:   500 fő 

Más művészeti ágak:          300 fő 

Zeneművészet:                    200 fő 

 

17.1.17. Telephely: 7212 Kocsola, Jókai u. 24. / Tolna megye / 

Oktatott művészeti ágak, tanszakok: 

 

Zeneművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től ) 

Hangszeres tanszakok 

 

Népzene  

 

Pengetős tanszak 

citera 

 

Vokális tanszak 

népi ének 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

Kamarazene tanszak  

népi kamarazene 

zenekar  

kórus 
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Zeneművészeti ág (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től ) 

Hangszeres tanszakok 

 

Népzene  

 

Pengetős tanszak 

citera 

 

Vokális tanszak 

népi ének 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

Kamarazene tanszak  

népi kamarazene 

zenekar  

kórus 

 

 

Elektroakusztikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től ) 

 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zeneiodalom- zenetörténet 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

zenekar  

kórus 

 

Elektroakusztikus zene (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től ) 

 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 

klasszikus szintetizátor 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zeneiodalom- zenetörténet 

 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 

zenekar  

kórus 
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Táncművészeti ág (kimenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Néptánc tanszak  

Tantárgyak 

Főtárgy 

népi játék, néptánc  

 

Néptánc tanszak (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tantárgyak 

Főtárgy 

népi játék, néptánc  

 

Társastánc tanszak: (kimenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tantárgyak 

Főtárgy 

gyermektánc, társastánc  

 

Társastánc tanszak: (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tantárgyak 

Főtárgy 

gyermektánc, társastánc  

 

Szín és bábművészeti ág: (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak 

Főtárgy:  

dráma játék,  színjáték.  

 

Szín és bábművészeti ág: (felmenő  rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak 

Főtárgy:  

dráma játék,  színjáték , 

 

Képző- és iparművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től ) 

Tanszak 

kézműves tanszak  

 

Képző- és iparművészeti ág: (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszakok    
Képzőművészet tanszak  
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
  

 

Maximális tanulólétszám:  160 fő 

Zeneművészet:     40 fő 

Más művészeti ágak:             120 fő 
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17.1.15. Telephely: 7213 Szakcs, Vörösmarty u. 32. /Tolna megye/  

Oktatott művészeti ágak, tanszakok: 

 

Zeneművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Klasszikus zene  

Hangszeres tanszakok 

 

Vonós tanszakok 

hegedű 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkürt 

tuba 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

Fafúvós tanszak 

furulya  

fuvola  

klarinét 

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

kórus 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

  
Zeneművészeti ág (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Klasszikus zene  

Hangszeres tanszakok 

 

Vonós tanszakok 

hegedű 

 

Rézfúvós tanszakok 

trombita 

kürt 

harsona- tenorkürt- baritonkürt 

tuba 

 

Billentyűs tanszak 

zongora 

 

Fafúvós tanszak 

furulya  

fuvola  
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klarinét 

 

Kamarazenei tanszak 

kamrazene 

kórus 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörténet-zeneirodalom 

  
Népzene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok 

 

Pengetős tanszak 

citera 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörtének - zeneirodalom 

 

Kamarazenei tanszak 

kamarazene 

zenekar 

kórus 

 

Népzene (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Hangszeres tanszakok 

 

Pengetős tanszak 

citera 

 

Fafúvós tanszak 

népi furulya 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörtének - zeneirodalom 

 

Kamarazenei tanszak 

kamarazene 

zenekar 

kórus 

 

Elektroakusztikus zene (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 
 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 
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Kamarazene tanszak  

zenekar  

kórus 

kamarazene 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörtének - zeneirodalom 

 

Elektroakusztikus zene (felmenő rendszerben 2011.09.01.-től) 
 

Billentyűs tanszak 

szintetizátor- keyboard 

klasszikus szintetizátor 

 

 

 

Kamarazene tanszak  

zenekar  

kórus 

kamarazene 

 

Zeneismereti tanszak 

szolfézs kötelező 

zenetörtének – zeneirodalom 

 

Táncművészeti ág (kimenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Néptánc tanszak 

Tantárgyak 

Főtárgy: 

népi játék, néptánc  

 

Néptánc tanszak (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tantárgyak 

 

Főtárgy: 

népi játék, néptánc  

 

Társastánc tanszak: (kimenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tantárgyak 

Főtárgy: 

gyermektánc, társastánc  

 

Társastánc tanszak: (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tantárgyak 

Főtárgy: 

gyermektánc, társastánc  
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Szín és bábművészeti ág: (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak 

Főtárgy:  

dráma és  színjáték.  

 

Szín és bábművészeti ág: (felmenő  rendszerben 2011.09.01.-től) 

Színjáték tanszak 

Főtárgy:  

dráma és  színjáték , 

 

Képző- és iparművészeti ág (kimenő rendszerben 2011.09.01.-től ) 

Tanszak 

kézműves tanszak  

 

Képző- és iparművészeti ág: (felmenő rendszerben a 2011. 09.01.-től) 

Tanszakok    
Képzőművészet tanszak  
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
Maximális tanulólétszám: 130 fő 

Zeneművészet:          50 fő  

Más művészeti ágak:         80 fő  

 

17. Az intézmény tevékenységei: 

 

TEÁOR              Tevékenység megnevezése 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

8559 M.n.s. egyéb oktatás 

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás 

 

18. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 

 

Ingatlanok:  
A fenntartó az intézmény számára a létesítmény-feltételeket az egyes feladat-ellátási helyeken a 

tulajdonosokkal, a települési önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján biztosítja. 

 

Tárgyi eszközök: 

A fenntartó tulajdonát képező tárgyi eszközök, valamint az érintett települési önkormányzatok 

és az intézmény alapítója által rendelkezésre bocsátott eszközök, és ingatlanok biztosításával az 

intézmény a fenntartó tulajdonában illetve használatában lévő tárgyi eszközöket, valamint 

ingatlanokat ingyenesen használja határozatlan idejű bérleti szerződéssel. 

 

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény a fenntartó tulajdonában illetve használatában lévő tárgyi eszközöket, valamint 

ingatlanokat ingyenesen használja. Az intézmény a rendelkezésére bocsátott ingóságokat és 

ingatlanokat nem idegenítheti el, nem adhatja bérbe, és nem terhelheti meg, kivéve a fenntartó  
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ehhez hozzájárulását adta. Minden, a működés során kapott, vagy pályázaton elnyert 

támogatás, hangszer, eszköz és felszerelés a fenntartó tulajdonát képezi. 

 

20. Az intézmény gazdálkodása: önállóan gazdálkodó intézmény  

Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik. 
 
Marcali, 2017. május 20.  

 
 

 

 

 

21. Záradék; 

Jelen módosított alapító okiratot a nevelőtestület 2017. május 18-án tartott ülésén 

1/2017.05.18. NH. Sz. határozatával fogadta el. 
/'x 

 
Marcali,2017.május 20.  
 
                                                                                         Üst Gyula 

a nevelőtestület nevében 

Jelen módosított alapító okiratot a kuratórium 2017. május 20-án tartott ülésén 

1/2017.05.20. KH. Sz. határozatával fogadta el. 

Marcali, 2017. május 20. 
 

 

 


