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Szabolcsi Bence Zenei AMI 

Munkaterve 

2022/23 tanév 

1. Bevezetés:  

 Az elmúlt tanévben a koronavírus járvány árnyékában ugyan, de végig jelenléti oktatás 

zajlott és rendezvényeinket is közönség előtt tarthattuk meg. Bízunk benne, hogy a 2022/23-

as tanévben is a külső körülmények megnehezedése ellenére rendben és probléma mentesen 

folyhat az oktatás. Idén több olyan rendezvényre is sor kerül, melyekre még a járvány okán az 

előző években nem kerülhetett sor. 

 

2. Jogszabályi háttér:  

  

- 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről  

- 2022/2023. tanév rendjéről szóló Belügyminisztériumi rendelet  

- 229/2012. Kormányrendelet a Köznevelési törvény végrehajtásáról  

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

- Az Alapfokú Művészetoktatás Alapprogramja 

 

3. A tanév rendje: 

- első tanítási nap: 2022. szeptember 1. 

- első félév vége: 2022. január 20. 

- utolsó tanítási nap: 2022. június 15. 

 szünetek: 

- őszi szünet: nem lesz 

- téli szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21, a szünet utáni első 

tanítási nap 2023. január 9. 

- tavaszi szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 5, a szünet utáni első 

tanítási nap április 12. 

 

 

 



4. Személyi feltételek: 

 Pedagógusaink: 

Zeneiskolánk 38 pedagógus álláshellyel rendelkezik, melyen 56 kolléga tanít. 

A számok mutatják, hogy tanáraink döntő többsége részmunkaidős. 

 

 Akkordikus tanszak:  gitár:     8 fő 

     ének:    2 fő 

     ütő:    2 fő 

 Billentyűs (zongora) tanszak:    12 fő 

 Fúvós tanszak:   fuvola:   4 fő 

     furulya:   3 fő 

     fagott:    1 fő 

     klarinét-szaxofon:  2 fő 

     trombita:   1 fő 

     harsona:   1 fő 

 Vonós tanszak:   gordonka:   4 fő 

     hegedű:   5 fő 

 Zeneismeret tanszak:      6 fő 

 Zongorakísérők:      4 fő 

 Néhány kollégánk több tantárgyat is tanít, ők többször is szerepelnek az  adatokban. 

 Nevelés, oktatást segítők (NOKS) összesen 3 álláshelyen 

 Iskolatitkár:  2 fő 

 Könyvtáros:  3 fő (ebből ketten a tantestületből) 

 Hangszerész 1 fő 

Iskolánk üzemeltetését Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. mely biztosít számunkra: 

 Gazdasági ügyintéző 1 fő 

 Stúdiós 1 fő 

 Portás: 2 fő 

 Takarító 3 fő 

 



5. Telephelyeink: 

 - Székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 9. 

 - Telephelyek: 

 Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Váci u.  43. 

telephelye 

 - Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

 Nádor u. 12. telephelye 

 - Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

 Szemere u. 3. telephelye 

 - Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

 Szemere u. 5. telephelye 

 

 

6. Az iskola vezetése: 

 Intézményvezető: Peltzer Ferenc  

 Intézményvezető helyettes: Hegedűs Ildikó  

 Intézményvezető helyettes: Sztepánovics Gábor 

 

7. Tanszakok, tanszakvezetők: 

  

 - Akkordikus tanszak – Adamik-Szénási Mónika  

 - Billentyűs tanszak – Borosné Sugár Ildikó  

 - Fúvós tanszak – Reményi Ágnes  

 - Vonós tanszak – Szénásiné Kilián Hedvig  

 - Zeneismeret tanszak – Szaniszló-Dobos Zsuzsanna  

 

8. Kiemelt feladataink: 

- Első és legfontosabb feladatunk, hogy pedagógiai programunk hitvallásának megfelelően 

magas színtű szakmai munkával, a gyermekek iránti empátiával a zene szeretetére nevelni 

növendékeinket. Munkatervünknek akkor van értelme, ha ezen keresztül minél több zenei 

élményhez tudjuk juttatni diákjainkat és szüleiket. 

- Kerületünkben található általános iskolákban munkánkat minél többször megjeleníteni, 

velük közösen hangszersimogatókat, hangszerbemutatókat, koncerteket szervezni. 

- A II. Budapesti Trombitafesztivál megrendezése. 



- A VI. Budapesti Zeneiskolai Gitárfesztivál megrendezése. 

- Az pedagógus önértékelés folytatása. 

- Pedagógusminősítésre jelentkezők támogatása. 

- Továbbképzésre jelentkezők támogatása. 

- Szülői munkaközösség létrehozása. 

 

9. Általános feladataink: 

- kapcsolattartás a tankerülettel és az önkormányzattal, 

- helyi média meghívása rendezvényeinkre, 

- tanítás nélküli munkanapok felhasználása (szakmai fejlődés céljára) 

- a programok felelőseinek megjelölése, 

- kapcsolattartás telephelyeinkkel (iskolafelelősök) 

- tehetségek támogatása, 

- egyéni tanmenet a felzárkóztatásra szorulóknak, 

- sajátos nevelési igényű diákok támogatása 

- munkaközösségi értekezletek: tanulói teljesítmények, eredmények megbeszélése, 

szakmai tapasztalatcsere, 

- az intézmény partnereinek tájékoztatása többféle csatornán 

(honlap, közösségi oldal, székhelyen és telephelyen kifüggesztés) 

- hangszercsere program segítségével a pedagógiai munka feltételeinek megteremtése, 

- felújítások, karbantartások az önkormányzat segítségével, 

- pályakezdő kollégák mentorálása, segítése, 

- önkormányzati pályázaton való részvétel. 

 

10.  Országos Művészeti versenyek: 

- X. Országos Ádám Jenő Dalverseny - 2023. május 20-21. 

- XI. Országos Fuvola-duó Verseny - 2023. április 21-23. 

- XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny -2023. május 12-

14 

- XVII. Országos Koncz János Hegedűverseny - 2022. november 25-27. 

- VIII. Országos Szaxofonverseny - 2022. november 11-12. 

-    XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny - 2023. március 24 - 26. 

-    X. Országos Verseny a Továbbképző Évfolyamokra Járó Tanulók Számára - 2023. 

március 31-április 2. 



11.  A tanév programjai: 

 

 2022.  augusztus  24. Alakuló értekezlet 

    31.  Évnyitó értekezlet 

  szeptember 1. Pótfelvételi 

    5-6. Beiratkozás 

    28. Értekezlet 

  október 1. Koncert a Zene Világnapja alkalmából 

     Hangszerkiállítás 

    5.  Tantestületi kirándulás 

  november 29-30 Kamarazenei Fesztivál 

  december 6. Gála hangverseny 

    7-től Osztálykoncertek, meghallgatások 

    9. II. Budapesti Trombita Fesztivál 

    20. Tanári karácsony 

 2023. január  9-től Osztálykoncertek, meghallgatások 

    20. Tanári hangverseny, a Szabolcsi Bence Emlékérem  

     átadása 

    31. Félévi értekezlet 

  február 6. Téli hangverseny 

    16. Farsang 

    22. „Évforduló zeneszerzők” hangverseny 

  március 1.  Hangverseny óvodásoknak 

    2. Módszertani műhely 

  március 8.  Kicsinyek hangversenye 

    24-25 Budapesti Zeneiskolai Gitárfesztivál 

  április  22. Budapesti Furulya Tanár-Diák Találkozó 

    24. Tavaszi hangverseny 

    27.  Felvételi 

  május  2. Felvételi 

    4. Tanár-diák, szülő-diák koncert 



    5-6. Budapesti Zongoraegyüttesek Fesztiválja  

    22-től Vizsgák, beszámolók 

  június  14. Évzáró 

    20.  Évzáró értekezlet 

 

12.  Tanítás nélküli munkanapok: 

  október 5.   Tantestületi kirándulás 

  december 21.  Karácsonyi felkészülés 

  január  31.  Félévi értekezlet 

  április  5.  Húsvéti felkészülés 

 

13.  Eszköz és költség a munkatervhez kapcsolódóan: 

- A versenyeken való részvétel költségigénnyel jár. Attól függően, hogy hány növendékünk 

jelentkezik, és hányan jutnak tovább, nevezési, utazási és részvételi díjat kell fizetnünk a 

különböző versenyeken, fesztiválokon a diákok és tanáraik számára. Ennek összegét előre nem 

tudjuk megmondani.  

- Az általunk rendezett II. Budapesti Trombita Fesztiválhoz, VI. Budapesti Zeneiskolai 

Gitárfesztiválhoz és Zeneiskolai Kamarazenei Napokhoz kapcsolódóan kottatartókra van 

szükségünk. Régóta nem tudtunk ilyen eszközöket beszerezni, készletünk lecsökkent, sok a 

hibás darab. Szükségünk lenne 10 db. kotta pultra (1 db. 17.000 Ft.) és 10 db. összecsukható 

állványra (1 db. 8.000 Ft.) A kottatartók ára összesen: 250.000 Ft. 



Az akkordikus tanszak munkaterve a 2022/23 tanévre 

 

Az idei tanév ismét személyi változásokkal indult. Szamosi Liza kolleganőnk 

távollétében az őt helyettesítő Kovács Beatrix helyett Bálint Boglárkát 

köszönthettük a gitár tanárok között.  

A nyári pihenés után 2022. augusztus  24- én megtartottuk a zeneiskolában, az 

alakuló értekezletet majd 31-én az évnyitó értekezletet 

Szeptember 1-én pótfelvételit tartottunk az új jelentkezők számára. 

Szeptember 5-6-án volt a beiratkozás a növendékeink számára. 

Szeptember 28-án ismét tanszaki értekezletet várt a kollégákra. 

 

Október 1-én délelőtt Zene Világnapja alkalmából hangversenyt tartunk a 

zeneiskola nagytermében. Ezzel párhuzamosan Benkő Dániel hangszer- és 

festménykiállítás, lantaukció, gitár- és pengetős hangszer vásár lesz a zeneiskola 

aulájában. 

Október 4-én zeneiskolánk legifjabb növendékei ellátogatnak az I. kerületi 

óvodába, ahol már hagyomány, hogy a Zene Világnapja alkalmából kis koncertet 

és hangszer bemutatót tartunk az óvodásoknak. Mindig nagy szeretettel várnak 

minket és évről évre nagy sikere van ezeknek a mini hangversenyeknek. 

Október 5-én tantestületi kirándulást teszünk Szentendrén. 

November 29-30-án tartjuk a már hagyományos Kamarazenei Fesztiválunkat, 

melyen minden évben szép számmal szerepelnek az akkordikus tanszak 

növendékei is. 

A Kamarazenei Fesztivál gála hangversenyére december 6-án kerül sor. 

December 20.-án tartjuk a már hagyományos Tanári karácsonyt. 



Az akkordikus tanszaknak nem szokott félévi vizsgája lenni hanem a téli 

(decemberi és január) időszakban minden kolléga tanszaki koncertet szokott 

tartani a tanítványok és családjaik részére.  

A téli szünetet követően január 20-án Tanári hangverseny lesz a zeneiskolában. 

Ekkor kerül sor a Szabolcsi Bence Emlékérem átadására is. 

Január 31-én félévi értekezlettel zárjuk a tanév első felét. 

Február 6-án Téli hangverseny lesz a zeneiskolában, 16-án pedig farsangi 

rendezvény.    

Március 1-én lesz a szokásos „Ovis koncertünk”, amely hangversenyre 

kifejezetten az óvodásoknak szóló műsorral készülnek kollégáink a legkisebb 

növendékeikkel. 

Március 8-án Kicsinyek hangversenye lesz a zeneiskolában. 

Szintén márciusban, 24-25-én kerül megrendezésre a Budapesti Zeneiskolai 

Gitárfesztivál melynek évek óta a mi zeneiskolánk ad otthont. A kollégáink nem 

csak felkészítő tanárként vesznek részt növendékeikkel, hanem a szervezési 

feladatokban és lebonyolításban is aktívan részt vesznek. 

Április 24-én tavaszi hangverseny lesz iskolánkban. 

Április 27-én majd május 2-án tartjuk a felvételi meghallgatásokat. 

Az év végéhez közeledve tanár-diák, szülő-diák koncertet tartunk.   

Május 22-től megkezdődnek az év végi beszámolók majd az ekkor szokásos 

egyeztetések és adminisztratív feladatok. 

 

 

 

 

Budapest, 2022. 09. 28.     Adamik-Szénási Mónika 

       tanszakvezető 



Szabolcsi Bence Zeneiskola – Fúvós tanszak 

munkaterv 

2022/2023. tanév 

 

A tanszakon személyi változás nem történt. 

Természetesen részt veszünk – a növendékek és a tanárok is - az 

iskolai hangversenyeken, hangszerbemutatókon. 

 

2022.  

Augusztus 29.  Kottabemutató a Járdányi Pál Zeneiskolában 

Kiss Bea: 

Hangok mindenhol laknak 1 – Hangszeres előkészítő furulyára, fife-ra és fuvolára, 

Hangok mindenhol laknak 2 – Előadási darabok furulyára, fife-ra és fuvolára kísérettel 

 

Szeptember – tanévkezdés, adminisztráció 

               29. – „Együtt könnyebb furulyázni” Perényi Péter előadása és  

                                                                       minikoncertje 

Október 1.    - Hangverseny a Zene világnapja alkalmából 

                    Cimarosa: G-dúr versenymű két fuvolára és zenekarra I. 

                                    Tóth Luca és Nagy Balázs – fuvola 

November – 11-12. Országos Szaxofonverseny – Pomáz 

                Budapesti Mélyrézfúvós Találkozó – Szatmári László 

                                AMI Kispest (november vége) 

December 9. – Fővárosi Trombita Fesztivál 

                  12-20. között karácsonyi hangversenyek 

 

2023. 

Január 6-20. között - Osztályhangversenyek, félévi meghallgatások 

https://www.kotta.info/hu/product/20089/KISS-BEA-Hangok-mindenhol-laknak-1
https://www.kotta.info/hu/product/20090/Hangok-mindenhol-laknak-2


 

Február 24-25. – VIII. Bántai Vilmos Budapesti Fuvola Fesztivál és  

                                    Verseny ( Rácz Aladár Zeneiskola) 

                                    

Március / tavasz/ – Fővárosi Rézfúvós Fesztivál Sztán István emlékére   

  

Április 21-23. – XI. Országos Fuvola-Duó Verseny Balassagyarmat, 

                               Rózsavölgyi Márk AMI 

 

Május 15. után – Év végi vizsgák 

 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 28. 

 

              

                                                                     Reményi Ágnes 

                                                                      tanszakvezető 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 



 

 

 



                                                   Munkaterv 2022-2023 

 

                                                            Csellisták 

 

 

 

 

A csellisták egy jó részének már AUGUSZTUS-ban kezdődik az új lendületű munka. Nekik a tanév 

már előkészítve indul. 

 

SZEPTEMBER első eseménye a felkészülés a Zene Világnapi koncertre, ahol a Tanári Zenekar 

kíséri a négy kiváló növendék szólistát, akik egyike Börcsök Emese (Bántai Erzsébet növendéke) 

A hangversenyen Boccherini B-dúr csellóversenye fog felhangzani előadásában. 

A zenekarban Bántai Erzsébet és Papp Henrik játszik a csellószólamban. 

 

OKTÓBER 1    Koncert a Zene Világnapján a Vármegye utcában. 

Egy kis csapat, melynek két csellista résztvevője is van, elviszi a hangszeres zenélés örömét egy 

óvodába is a Zene Világnapja alkalmából. 

 

NOVEMBER  19-én  Vivaldi csellóra írott szonátáiból és versenyműveiből rendezünk egy 

VIVALDIÁDA címet viselő közös szombat délelőttöt, ahol elhangzanak a művek (mindegyik 

más növendék előadásában, és beszélgetünk is a művek különböző előadási lehetőségeiről. 

 

Szintén novemberi esemény még a szokásos Kamarazenei Napok, ahol hagyományosan sok a 

csellista résztvevő. Reméljük, idén sem lesz másképp. 

 

DECEMBER a Karácsonyi osztálykoncertek ideje. Tavaly kolléganőnk Falvayné Emese Gyöngyi 

 

JANUÁR-ban,  utó- karácsonyi Koncertként szervezte meg saját osztályának koncertjét. Állítása 

szerint a nyugodt januári időpont kiválóan bevált. 

Januárban van még szokásos Tanári Hangversenyünk. Reméljük idén sem maradunk csellista 

résztvevő nélkül, mint ahogy eddig sohasem. 

 

FEBRUÁR-ban van a területi válogatója a hagyományosan Szentendrén rendezett Továbbképzős 

Versenynek, melynek Börcsök Emese biztos indulója lesz. Remélhetőleg addig még más is kedvet 

kap a megmérettetéshez.  Szintén februárban, esetleg 

 

MÁRCIUS elejére csúszva tartják a Zeneművészeti Szakiskolák felvételi vizsgáit, melyen idén 

Rész Lilla növendékünk méretteti meg magát. 

A továbbjutó versenyzők márciusban játszanak a szentendrei Továbbképzős Versenyen. 

 

ÁPRILIS-ban a Vármegye utcában szoktunk koncertezni, majd kezdetét veszi 

 

MÁJUS-ban a vizsgákra való felkészülés. 

 

 

 

                                                                                                   Bántai Erzsébet 

 

 

 

 



 

 

Vonós tanszaki munkaterv 
 

Hegedűsök 

 

 

Szeptemberben elkezdődik a tanév, készülődés a Zene Világnapi koncertre. 

 

Október 1-én Zene Világnapi koncert a zeneiskolában a tanári zenekar közreműködésével. 

 

Október 4-én az I.kerületi óvodásoknak tartunk kis koncertet, ahol vonós, fúvós és gitáros 

tanítványaink játszanak, még mindig a Zene Világnapja jegyében. 

 

Október 17-én a hegedűs kollégákkal a Koncz János Hegedűverseny területi válogatójára megyünk 

a XIII. kerületbe. Itt meghallgatjuk az országos versenyre indulókat. 

 

Novemberben a hónap végén megrendezésre kerülő Kamarazene Fesztiválra készülődünk. 

 

December 6-án lesz a Kamarazene verseny „Gála” koncertje, a legkiemelkedőbb műsorszámok 

közreműködésével. A hónapban hegedűs tanítványaink „B”-s meghallgatás és karácsonyi 

osztálykoncertek keretében adnak számot tudásukról. 

 

Január 20-án Szabolcsi Bence Emlékérem átadása és tanári koncert lesz.  

 

Január 31-én Félévi értekezlet. 

 

Február 6-án Téli hangverseny 

 

Február 16-án Farsang, kicsik és nagyok örömére. 

 

Március 1-én a hegedűsök szervezésében „Ovis koncert” lesz. Itt a legkisebb tanítványaink zenélnek 

a kerületi ovisoknak.  

 

Március 8-án Kicsinyek koncertje 

 

Április 24-én Tavaszi hangverseny 

 

Május 3-án Tanár-diák és szülő-diák koncert.   A hónap végén meghallgatások és vizsgák. 

 

 

 

 

Budapest, 2022.szeptember 28.      

 

 

 

Tanszakvezető 

 

 

 

 



A 2022-2023 tanév zeneismeret és vokális tanszaki munkaterve 

 

 

 

Augusztus  

Részvétel az Alakuló értekezleten. 

Egyeztetések a külső telephelyeken. 

Szeptember 

2. Tanszaki értekezlet: órarend összeállítás, év eleji feladatok megbeszélése. Előképzősök 

beuratkoztatása. 

2. Hangfrissítés – Bruckner Adriennel 

5-6. Beiratkozás, csoportbeosztások készítése. 

4. Dobszay László: Szolfézskönyv Zeneiskolásoknak 3. szolfézs tankönyv szakmai 

bemutatója. 

Október 
Szolfézs csoportok összetételének egyeztetése. 

A tanévre tervezett szakmai programok megbeszélése, elfogadása. 

19. Didó és Aeneas – Eiffel műhelyház 

 

December 
XIII. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY – 

kerületi válogató 

Január 

I. félév lezárásával kapcsolatos teendők. 

Egyéni vizsgák. 

Február 

Szakközépiskolai felvételik. 

Március 

Zeneismeret tanszaki értekezlet. 

XIII. Országos szolfézs és népdaléneklési verseny területi válogatója. 

 

Április 

Vizsgák előkészítésének megbeszélése. 

Május 
XIII. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY - 

Döntő 

Vizsgák. 

Alapvizsga szolfézs, és zeneirodalom tárgyakból. 

Leendő előképzős tanulók meghallgatása. 

Június 

Előképző vizsgák. 

Vizsgák tapasztalatainak megbeszélése. 

 

 

 

 

Szaniszló-Dobos Zsuzsanna 

tanszakvezető 



Szabolcsi Bence Zeneiskola 

Billentyűs / zongora tanszak 

2022 / 2023. tanév 

I.félév 

 

 

Szeptember 

1.  Pótfelvételi meghallgatás 

7.sz  Tanszaki értekezlet (a tanév munkatervének megbeszélése) 

 

 

Október 

14.   II. Magyar Kortárs Kamarazenei Fesztivál (Tóth Aladár Zeneiskola) 

 

 

November 

12.szo  Tiéd a Steinway – koncert a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban 

16-18.  X. Farkas Ferenc Zongoraverseny (Dunakeszi Farkas Ferenc AMI) 

21-25.  VII. Danubia Talents Nemzetközi Zenei Verseny  

  (VIII. ker. FSZEK Ötpacsirta Szalon) 

29-30.  Kamarazenei Fesztivál (zeneiskola, hangversenyterem) 

 

 

December 

6.k Kamarazenei Fesztivál gála hangverseny 

 B tagozatos félévi vizsga (tanszaki meghallgatás) 

10-15. Félévi beszámolók beosztás szerint 

 

 

 

2023. 

Január 

20.cs  Tanári hangverseny 

17-28.  Félévi beszámolók beosztás szerint 

 

 

 

 



     II. félév 

 

 

Február  

  VI. Zenevarázslat Nemzetközi Négykezes Zongoraverseny és Zongorafesztivál 

  (online) 

22.sz  „Évfordulós zeneszerzőink” növendékkoncert (zeneiskola, hangversenyterem) 

 

 

Március   

21.k   Szakmai foglalkozás (bemutató tanítás) 

 

 

Április 

27.cs   Felvételi meghallgatás I. 

 

 

Május  

2.k   Felvételi meghallgatás II. 

4-6.   Budapesti Zongoraegyüttesek Fesztiválja (zeneiskola, hangversenyterem) 

20-tól   Év végi vizsgák beosztás szerint 

     B tagozatos vizsga (tanszaki meghallgatás) 

 

 

A Billentyűs tanszak idei munkatervének elsődleges célja a zeneiskola által tervezett programokon és 

koncerteken tanáraink és növendékeink aktív részvétele. Emellett tehetséges növendékeinkkel 

felkészülünk az országos versenyekre szóló és kamarazene produkciókkal. Nagy súlyt kap még fiatal 

tanáraink szakmai támogatása, az óralátogatások lehetőséget adnak a tanácsadásra, a pedagógiai 

módszerek fejlesztésére. A tanév során két tanszaki foglalkozást tervezünk, az első félév témája az 

országos versenyeken az aktív vagy passzív részvétel, és ezek szakmai tapasztalatainak megbeszélése. 

A második félévben szakmai bemutatót, egy meghívott előadóval gyakorlati tanítást tervezünk.  

 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 30. 


