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Felvételi tájékoztató 2020 / 2021. tanév 
 

 

Magunkról 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Az esztergomi hangszeres zeneoktatás intézményének megalakulási éve 1928, amikor a helyi lapban 

felhívásban szóltak a városban élő szülőkhöz, hogy elképzeléseik szerint írassák be gyermekeiket a létrejött 

zeneiskolába. Az induló intézmény első tantestületének élére Buchner Antal főszékesegyházi karnagyot, a 

Zeneegylet megszervezőjét nevezte ki a város.  

 

A takarékossági okok miatt rövid ideig szünetelő 

oktatás 1937-ben újra elkezdődött Dr. Sztárcsevich 

László vezetésével. 1964-től Szabó Tibor vette át az 

intézmény irányítását, akinek igazgatása alatt már 

kilenc tanárból állt a tantestület. 1970-ben a 

zeneiskola igazgatója már Reményi Károly, akinek 

elgondolása alapján kezdődött a kis Duna partján álló 

csónakházi épület felújításához szükséges tervek 

elkészítése. A zeneiskola igazgatója 2001-től 

Udvardyné Pásztor Ágnes. 2004-ben az iskola 

ünnepélyes keretek között felvette az esztergomi 

születésű hegedűművész és zeneszerző Zsolt Nándor 

nevét. A zeneiskola szakmai fejlődésének a 2007. év 

fontos állomása volt, amikor az intézmény elnyerte a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási 

intézmény” címet. Az iskola tanszakainak száma 2008-ban a népzene tanszak elindulásával tovább 

gyarapodott. 2019. szeptember 1-jétől a Zeneiskola fenntartója az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 

Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF). 

 

Napjainkban a gazdag hagyományokkal rendelkező Esztergomi Zeneiskola Esztergom város és környékének 

egyetlen alapfokú művészetoktatással foglalkozó intézménye, ahol több szakon folyik a növendékek 

zeneoktatása. Az intézmény jelenleg közel 400 növendékkel büszkélkedhet, akiket 30 főből álló tantestület 

oktat. A hangversenyek, egyéb nagyszabású rendezvények helyszínéül az intézmény 120 férőhelyes földszinti 

hangversenyterme és kamaraterme szolgál. Csoportos oktatás 5 tanteremben, egyéni hangszeres oktatás pedig 

21 szaktanteremben folyik. 
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A COVID-19 járvány (Koronavírus) miatti korlátozó intézkedések a zeneiskolai 

jelentkezés és beiratkozás megszokott menetét is érintik. Ahogyan az elmúlt 

hetekben az oktatást, úgy a jelentkezést, beiratkozást is online formában 

szervezzük, a honlapunkon lévő űrlap kitöltésével! 

Akik most jelentkeznek a 2020/2021-es tanévre, azok számára – a veszélyhelyzet 

alakulásától függően – augusztus végén személyes felvételi meghallgatást, motivációs 

beszélgetést tartunk. Ennek során a tiszta éneklést, adott hangok/rövid dallamok 

visszaéneklésének képességét, ritmus visszatapsolásának sikerességét mérjük fel, illetve 

– hangszerválasztás esetén – a testi alkalmasságot is figyelembe véve segítünk a 

választásban. 

Akik még nem voltak növendékeink a jelenlegi tanévben, kérjük, hiánytalanul 

töltsék ki a jelentkezési lapot az alábbi linken, ami közvetlenül a Zeneiskola 

homlapján is megtalálható /www.esztergomizeneiskola.hu/ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gVw5XZJqc0uV7Y0H3NSiGbcjGbqvv_JMu

9-3z7mnBM1UQ1NBMVhEQU1DSjlaVTlMU1BGOURKQjFLVC4u&embed=true 

Akik már voltak növendékeink a jelenlegi tanévben bármely szakon és jövőre, a 2020-

2021-es tanévben szeretnék tanulmányaikat tovább folytatni, tanulói jogviszonyukat 

meg kell erősíteniük! Akik csak szolfézsra jártak (szolfézs előképző), hangszert 

választhatnak, vagy folytathatják csak a szolfézs tanulását. 

A szolfézs előképzőt végzett növendékeink hangszerválasztását, az arra való alkalmasságát szintén 

augusztusban – az új jelentkezők felmérésekor – segítjük, vizsgáljuk. Kérjük, hogy a Beiratkozási 

lapon jelöljenek be egy választott hangszert, amit a legszívesebben tanulnának, majd – ha szóba jöhet 

– további egy-két hangszert arra az esetre, ha nem lenne az elsőként választott hangszeren hely. 

Szolfézs 4. évfolyamot végzett növendékeink figyelmét felhívjuk arra, hogy egy kötelezően 

választandó zeneismereti tárgyból (szolfézs, vagy zeneirodalom) művészeti alapvizsgát kell tenniük 

ahhoz, hogy hangszerükből majd 7. évfolyamba léphessenek. Hogy melyik legyen ez a tárgy, azt most 

kell eldönteni! Választhatják a szolfézs folytatását 5. évfolyamon, ebben az esetben jövő tanév végén 

szolfézs szóbeli, vagy írásbeli alapvizsgát tesznek. Választhatják a zeneirodalmat is, ebben az esetben 

2 év múlva, a 2021/2022. tanév végén tesznek zeneirodalom alapvizsgát. Az alapvizsgákra bőven van 

felkészülési idő, általában minden növendékünk sikeresen leteszi a választott vizsgák egyikét. Mivel 

az elméleti alapvizsga megléte majd a hangszeres 7. (továbbképző) osztályba való lépés feltétele, 

annak, aki hangszertanulását a 6 alapfokú osztály elvégzése után nem szeretné folytatni, nem szükséges 

letennie. Ebben az esetben is kell azonban egy 90 perces „kötelezően választható” tárgyat választania! 

Elméleti művészeti tárgyból alapvizsgát tett növendékeink figyelmét felhívjuk arra, hogy a 

szolfézs/zeneirodalom alapvizsga letétele után is kell választaniuk egy „kötelezően választható” 

tantárgyat, melynek tanítási időtartama 2x45 vagy 1x90 perc. 

Akik tehát már növendékeink voltak a jelenlegi tanévben bármely szakon, kérjük, 

hiánytalanul töltsék ki a beiratkozási lapot az alábbi linken, ami közvetlenül a 

Zeneiskola homlapján is megtalálható /www.esztergomizeneiskola.hu/ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gVw5XZJqc0uV7Y0H3NSiGbcjGbqvv_JMu

9-3z7mnBM1URUJEWDVHOUk1MUdNQURIS1QxNTRDVzZDRS4u&embed=true 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gVw5XZJqc0uV7Y0H3NSiGbcjGbqvv_JMu9-3z7mnBM1UQ1NBMVhEQU1DSjlaVTlMU1BGOURKQjFLVC4u&embed=true
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gVw5XZJqc0uV7Y0H3NSiGbcjGbqvv_JMu9-3z7mnBM1UQ1NBMVhEQU1DSjlaVTlMU1BGOURKQjFLVC4u&embed=true
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gVw5XZJqc0uV7Y0H3NSiGbcjGbqvv_JMu9-3z7mnBM1URUJEWDVHOUk1MUdNQURIS1QxNTRDVzZDRS4u&embed=true
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gVw5XZJqc0uV7Y0H3NSiGbcjGbqvv_JMu9-3z7mnBM1URUJEWDVHOUk1MUdNQURIS1QxNTRDVzZDRS4u&embed=true
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Általános felvételi tájékoztató 
_______________________________________________________________________________________ 
 

A hangszeres oktatás heti kétszer 30 perces egyéni foglalkozás, a szolfézs heti kétszer 45, vagy felsőbb 

évfolyamokon egyszer 90 perces csoportos tanóra. 

 

Az általános iskola 1-2. osztályában elsősorban a szolfézs előképző tárgyat javasoljuk, ami a későbbi 

hangszertanulást alapozza meg. Ebben az évben az elméleti képzés mellett a növendék eldöntheti, hogy milyen 

hangszert szeretne a következő évben választani. 

 

Kivételes esetben az egyéni adottságok figyelembevételével javasoljuk már szolfézs előképzőben a 

hangszertanulás megkezdését. A szolfézsóra minden hangszeres tanulónak kötelező 4. évfolyamig. Nagyon 

indokolt esetben külön benyújtott kérvény alapján összesen egyszeri alkalommal lehet egy évre szolfézsból 

felmentést kérelmezni. 

 

A növendékek a kötelező elméleti tárgy mellett egyéb tárgyakat is felvehetnek. A fakultatív módon választható 

tárgyak; 

 vonószenekar 

 fúvószenekar 

 kamarazene 

 népzeneismeret 

 hangszer fakultáció 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben minden növendéknek évente meg kell erősítenie a tanulói 

jogviszonyát. A régi növendékek beiratkozására és az új növendékek felvételére minden tanév június közepén 

kerül sor, az aktuálisan közölt időpontokban. Fennmaradó üres helyek esetén az iskola augusztusban 

pótfelvételit hirdet az aktuálisan közölt időpontokban. 

 

 

 

 

Életkor   iskolai osztály kötelező tárgy hangszer egyéb választható  

tárgyak 
6 éves korig óvoda zeneóvoda - - 

6 éves 

kortól 

általános iskola  

1-2. osztály 

szolfézs kiselőképző 

szolfézs előképző 

 

- kivételes esetben 

gyermekkórus 

 

 

általános iskola  

3. osztálytól - 

szolfézs  

1 – 4. osztályig 

választott hangszer 

1 – 6. osztályig 

 

rövid tanszak esetén: 

4. osztály végén  

hangszer alapvizsga 

 

hosszú tanszak esetén 

6. osztály végén  

hangszer alapvizsga 

 

elméleti tárgyból alapvizsga 

megléte előfeltétel! 

 

vonószenekar 

fúvószenekar 

kamarazene 

népzeneismeret 

hangszer fakultáció 

gyermekkórus 

szolfézs  

5. osztály 

 

5. osztály végén 

szolfézs alapvizsga 

zeneirodalom 

1-2. osztály 

 

2. osztály végén 

zeneirodalom alapvizsga 

szolfézs továbbképző 

zeneirodalom 

zeneelmélet 

népzeneismeret 

 

hangszer továbbképző 

1 – 4. osztályig 

hangszer - 

művészeti záróvizsga 
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A hangszeres oktatás keretében választható hangszerek listája: 

 

Klasszikus hangszeres oktatás Népzenei hangszeres oktatás 

zongora citera 

csembaló népi ének 

klasszikus gitár népi hegedű 

ütő népi brácsa 

furulya népi bőgő 

fuvola népi furulya 

klarinét dob 

szaxofon ütő gardon 

trombita 

harsona 

kürt 

tuba 

hegedű 

brácsa 

cselló 

magánének (csak mutálás után) 

 

A felvételin a zenei alkalmasságot és az alkati adottságot vizsgáljuk. 
 

Kezdő hangszereseknek segítséget nyújtunk a hangszer-választásban, hiszen a sikeres haladás elsődleges 

szempontja a gyermek kora, testi, fizikai alkalmassága. 
 

Amennyiben a választott hangszer tanulása helyhiány miatt nem megkezdhető és más tanszak nem jöhet 

számításba, a növendék várólistára kerül egy adódó üres hely betöltéséig. Más alapfokú művészetoktatási 

intézményből érkező növendékeinket az ott kapott bizonyítvány alapján soroljuk be a meghatározott 

évfolyamba, ill. csoportba. 
 

Magasabb közismereti osztályba járó tanuló számára is lehetőség van a zeneiskolai oktatásba való 

bekapcsolódásra. Ebben az esetben az elméleti és hangszeres előképzettség függvényében soroljuk be a 

számára megfelelő osztályba. 

 

Zeneiskolai hangszer kölcsönzése 
_______________________________________________________________________________________ 

 

A hangszeres oktatás esetében a Zeneiskola a hangszertár állományának függvényében gyakorló hangszert 

biztosít a növendékek részére. A kikölcsönzött hangszerekért és hangszertartozékokért a szülő (gondviselő) a 

tanév elején kitöltött és aláírt kötelezvénnyel vállalja az anyagi felelősséget. 
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Hangszer karbantartási hozzájárulás 

_________________________________________________________________ 
 

Mivel a Zeneiskola hangszerei igen rossz állapotban vannak és folyamatos javíttatást, karbantartást, illetve 

fejlesztést igényelnek, ezért az alábbi táblázatban szereplő összegek adományként való befizetését kérjük a 

szülőktől; 

 

 

 
, 

A hangszer karbantartási hozzájárulás befizetése a térítési díj, illetve tandíj befizetésével egy időben történik 

készpénzben, a Zeneiskola Alapítványának pénztárába. 

 
 

Térítési díjak 

_________________________________________________________________ 
 

Iskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet 

minden olyan növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél 

többet nem vesz igénybe. Tandíjat fizet az a növendék, aki nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal, aki más 

alapfokú művészetoktatási intézményben fizet térítési díjat, valamint aki 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 

percnél többet vesz igénybe. 
 

A térítési díj, illetve tandíj mértéke az adott kategórián belül függ, a növendék tanulmányi átlagától is. Az 

adott tanszakon átlaggal nem rendelkező növendék az alapdíjat (5-es tanulmányi átlag szerint) fizeti. Az a 

növendék, aki az adott osztály követelményeit valamely tárgyból nem teljesíti, a következő tanévben osztályát 

folytatja. Ebben az esetben a növendék év végi átlaga egy jeggyel rosszabb, valamint szociális kedvezményben 

nem részesülhet. 
 

A térítési díj és tandíj összegét minden évben a fenntartó szabja meg. 6, 18, illetve 22 év felettinek az 

tekinthető, aki az adott tanév szeptember elsején betöltötte az adott életkort. 

A térítési díjak készpénzben történő befizetése a Zeneiskola által kijelölt napokon az adott félévre vonatkozóan 

október közepén és február közepén történik. Félév közben tanulmányait megszakító – kimaradó – tanulónak 

a térítési díját nem tudjuk visszafizetni. 

 

Egy jeles átlaggal bíró tanuló költsége a térítési táblázat alapján heti 2 hangszeres és 2 

kötelező elméleti tárgy (szolfézs) tanulása esetén 125 Ft / tanítási óra. 

 

Az állam (figyelembe véve a Zeneiskola fenntartó által biztosított költségvetését) éves szinten 

kb. 450.000 Ft-tal járul hozzá minden egyes növendék zeneoktatásához. 
 

 
 

Figyelem: a térítési díj, illetve tandíj táblázat a jövő évre vonatkozó tájékoztató jellegű viszonyítási alap. 
 

  

zeneiskolai hangszert kölcsönző növendékek 3.000 Ft/félév 

zongora, ütő és bőgő tanszak növendékei 2.000 Ft/félév 
 

saját hangszerrel rendelkező növendékek (zongora korrepetíció miatt), 

magánének szakosok, fakultációs és egyéb növendékek esetében 
 

 

1.000 Ft/félév 
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Térítési-díj, illetve tandíjmentesség 

__________________________________________________________________________ 
 

 A gyermekvédelmi gondoskodásban lévő tanulók díjfizetési mentességet élveznek. 

 

 Térítési díj-mentességet igényelhetnek azok a tanulók, akik érvényes eredeti Jegyzői Határozatot mutatnak be hátrányos 

helyzetükről. Ennek leadási határideje az órabeosztás napja, de legkésőbb szeptember 25. 

 

Szociális kedvezmények 

__________________________________________________________________________ 

 Iskolánkban anyagi helyzettől függően négy, hat, illetve nyolc hónapos részletfizetési kedvezményt tudunk biztosítani; 

 

Négy részletben fizethető a díj abban az esetben, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 

mindenkori legkisebb kötelező munkabért, de nem haladja meg a mindenkori legkisebb kötelező munkabér másfélszeresét. 

 

Hat részletben fizethető a díj abban az esetben, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 45. 000 

Ft-ot, de nem haladja meg a mindenkori legkisebb kötelező munkabért; 

Nyolc részletben fizethető a díj, abban az esetben, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 

havi 45. 000 Ft-ot. 

 

 A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjkedvezmény illeti meg, ha a gyermek, tanuló törvényes 

képviselője háztartásában az egy főre jutó NETTÓ jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (2020. évben 28 

500 Ft.) alábbiakban meghatározott összegei közé esik: 

 

 

 A Zeneiskola alapítványa által felajánlott támogatási keret terhére a 2020/2021. tanév első félévére térítési díj, illetve tandíj 

hozzájárulásban részesülhet az a növendék, akit a meghatározott szempontok alapján a kuratórium arra érdemesnek ítél. 

Az elbírálás során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre; tanulmányi előmenetel, szociális helyzet, esztergomi 

lakhely, a Zeneiskolába járó testvérek száma. 

A szociális kedvezmények igénylésének módja 

A részletfizetési kedvezményért, a térítési díj-, tandíjkedvezményért és az alapítvány által nyújtott térítési-díj, illetve 

tandíjtámogatásért folyamodó tanulónak be kell nyújtania egy indoklással alátámasztott kérvényt (a család létszámát 

feltüntetve!), a szülők keresetéről szóló igazolást, valamint testvérek esetében iskolalátogatási-, óvodalátogatási igazolást, 

illetve születési anyakönyvi kivonat másolatot. 

A kérvény benyújtásához szükséges nyomtatvány szeptember 1-től átvehető a Zeneiskola titkárságán, illetve kérhető a 

szaktanártól. Az iratok és a kitöltött nyomtatvány leadási határideje az órabeosztás napja, de legkésőbb szeptember 25. A 

határidő elmulasztása, ill. hiányos dokumentáció leadása esetén a kérelem automatikusan elutasításra kerül. 
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A Zeneiskola elérhetőségei 
______________________________________ 

 

Esztergomi Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola 
 

Cím 2500 Esztergom, Gesztenye fasor 14. 

Telefonszám 06 30 731-8602   

Honlap http://www.esztergomizeneiskola.hu/ 

   

E-mail központi elérhetőség zenede@esztergomizeneiskola.hu 

  Udvardyné Pásztor Ágnes - igazgató    udvardyne.pasztor.agnes@esztergomizeneiskola.hu 

  Vörös Jánosné - gazdasági vezető    voros.janosne@esztergomizeneiskola.hu 

  Stipkovits Fülöp - igazgatóhelyettes    stipkovits.fulop@esztergomizeneiskola.hu 

  Reményi László - igazgatóhelyettes    remenyi.laszlo@esztergomizeneiskola.hu 

 

facebook Zsolt Nándor Zeneiskola, Esztergom   

YouTube Zsolt Nándor Zeneiskola, Esztergom  

 

 

 

Zeneiskola Alapítványa 
_______________________________________________________ 
 

Adományával kérjük támogassa a Zeneiskola Alapítványát! 

Név: „Alapítvány, az Esztergomi Városi Zeneiskola Támogatására” 
Székhely: 2500 Esztergom, Gesztenye fasor 12. 

Telefon: 06 33/523-135 

 

e-mail:   alapitvany@esztergomizeneiskola.hu 

Bankszámlaszám:  K & H Bank Rt. 10403648-36410857-00000000 

 

Adószám:  19147905-1-11 
 

Besorolási kategória: KÖZHASZNÚ 
 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Felelős kiadó: 

Az Esztergomi Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola igazgatósága 

Udvardyné Pásztor Ágnes igazgató 

Szerkesztette: Stipkovits Fülöp igazgatóhelyettes 
 

2020. május 30. 

http://www.esztergomizeneiskola.hu/

