
KÖZZÉTÉTELI  LISTA 

1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők 

Adat megnevezése    Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve 

az intézmény hivatalos 

neve 

  Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti 

Iskola 

az intézmény székhelye   2400 Dunaújváros Bartók Béla út 6/a 

az intézmény postai címe, 

az intézmény 

telefonszáma, az 

intézmény fax száma, az 

intézmény elektronikus 

levélcíme 

  2400 Dunaújváros Bartók Béla út 6/a 

Tel.: +36-25-412-520 

Fax: +36-25-412-520 

e-mail: duzenisk@gmail.com 

az intézmény honlapja   www.sandorfrigyes.hu 

az intézmény nyitva 

tartása 

  hétfőtől péntekig: 8:00-20:00 

szombaton: 8:00-14:00 

 1.2  Közzétételi egység: A szervezeti struktúra  

Adat 

megnevezése 

  Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve 

az intézmény 

szervezeti 

felépítése  

  Lásd „Kapcsolódó dokumentumok” 

(SZMSZ)     

 1.3  Közzétételi egység: Az intézmény vezetői  

Adat megnevezése    Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve 

az intézmény vezetőjének 

neve, elérhetősége 

(telefon/faxszám/elektronikus 

levélcíme) 

  Dőr Gabriella /igazgató / 

+36-25-412-520 

e-mail: duzenisk@gmail.com 

 1.4 Közzétételi egység: Közalapítványok 

Adat megnevezése    Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve 

az intézmény által alapított 

közalapítvány megnevezése 

székhelye 

a közalapítványt kezelő 

tagok felsorolása 

  Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 

2400 Dunaújváros Bartók Béla út 6/a 

Moravecz Attila /kuratóriumi elnök/ 

a kuratórium tagjai: Koós-Balázs Eszter, Németh 

Irma, Csuti Mária, Ádám Judit 

 



1.5  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv: 

Adat megnevezése   Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum 

neve 

az intézmény törvényességi 

ellenőrzését gyakorló szerv 

1.1 pontban meghatározott 

adatai 

  Dunaújvárosi Tankerületi Központ FB0101 

2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály út 1/a. 

Tel.: +36-25-795-218 

 

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok  

2.1. Közzétételi egység: Az intézmény alaptevékenysége 

Adat megnevezése    Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve 

az intézmény feladatát, 

hatáskörét, és 

alaptevékenységét 

meghatározó, a szervre 

vonatkozó alapvető 

jogszabályok hatályos és 

teljes szövege 

  Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységét a 

közoktatási törvény előírásai, valamint a 2012 

szeptember1-jén hatályba lépő, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény az 

intézményi pedagógiai program és helyi tanterv, 

valamint a Klebelsberg Központ nevelési oktatási 

intézményeinek feladat-ellátási, 

intézményműködtetési és fejlesztési terve alapján 

végzi. A fenntartó az Alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programja alapján 

elkészített pedagógiai program megvalósításához 

elfogadott órakeretet, illetve órakedvezményeket 

biztosítja. 

Alapító okirat (Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”) 

 Szervezeti és Működési Szabályzat (Lásd. 

„Kapcsolódó dokumentumok”) 

  

 

2.2. Közzétételi egység: Az intézmény nyilvántartásai 

Adat megnevezése    Szöveg és/vagy kapcsolódó 

dokumentum neve 

Az intézmény által 

fenntartott adatbázisok, 

illetve nyilvántartások 

jegyzéke, az adatvédelmi 

nyilvántartásba 

bejelentendő 

nyilvántartásoknak az 

Avtv. 28. §-a szerinti 

azonosító adatai; az 

  KIR- Közoktatási Információs 

Rendszer 

 Statisztikai Adatszolgáltatás 

 Tanulói nyilvántartás 

 Pedagógus nyilvántartás 

Törzslapok 



intézmény által –

alaptevékenysége 

keretében – gyűjtött és 

feldolgozott adatok fajtái, a 

hozzáférés módja, a 

másolatkészítés költségei 

  

Beírási napló 

  

  

2.3 Közzétételi egység: a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

Adat megnevezése    Szöveg és/vagy kapcsolódó 

dokumentum neve 

Az intézmény minden év 

májusában nyílt napokat 

tart, az iskolai életbe való 

betekintés, a hangszerekkel 

való ismerkedés céljából. 

  Aktuális időpontok, felhívás 

megtekinthető az iskola weboldalán: 

www.sandorfrigyes.hu 

2.4. Közzétételi egység: beiratkozásra meghatározott idő 

Adat megnevezése    Szöveg és/vagy kapcsolódó 

dokumentum neve 

Az intézmény minden év 

június végén, július elején 4 

napot kijelölve tartja a 

beiratkozásokat. 

  Aktuális időpontok, felhívás 

megtekinthető az iskola weboldalán: 

www.sandorfrigyes.hu 

 

 2.5. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok 

Adat megnevezése    Szöveg és/vagy kapcsolódó 

dokumentum neve 

Az intézmény nyilvános 

kiadványainak a címe, 

témája, a hozzáférés módja, 

a kiadvány ingyenessége, 

illetve a költségtérítés 

mértéke 

  Évkönyv – DVD melléklettel 

Tájékoztató kiadvány 

egyszeri kiadás – 

ajándékozás/ingyenes 

 

2.6. Közzétételi egység: Az intézményre vonatkozó közzétételi listák 

Adat megnevezése    Szöveg és/vagy kapcsolódó 

dokumentum neve 

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó 

közzétételi lista: 

    

2.4.1 SZMSZ    Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok” 

2.4.2 házirend   Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok” 



2.4.3 nevelési, illetve pedagógiai program   Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok” 

2.4.4 a szakmai ellenőrzés megállapításai 

a személyiségvédelemre vonatkozó 

jogszabályok megtartásával 

  Iktatva 

2.4.5 Gyakornoki Szabályzat   Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok” 

2.4.6 a pedagógusok iskolai végzettsége 

és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi 

tanterv tantárgyfelosztásához 

  Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok” 

2.4.7 a nevelő és oktató munkát segítők 

száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

  Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok” 

2.4.8 az alapítás évéhez viszonyítva hány 

előképző, alapfokú és továbbképző 

évfolyamot működtet 

  Előképző: 2; 

Alapfokú: 6 

Továbbképző: 4 

2.4.9 az országos, nemzetközi és egyéb 

szakmai bemutatókon, rendezvényeken, 

versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon 

való részvétel 

  Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok” 

(Beszámoló 2018-2019.) 

Rendszeres részvétel országos 

versenyeken. 

Évente kerül megrendezésre a 

regionális zongora négykezes 

találkozó és a szolfézsverseny. 

Kétévente a regionális klarinétos 

találkozó és a vonós találkozó 

2.4.10 megyei-, területi szakmai 

bemutatókon, versenyeken elért 

eredmények 

  Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok” 

(Beszámoló 2018-2019.)  

2.4.11 az intézmény saját rendezvényei, 

hagyományai 

  Lsd. „Kapcsolódó dokumentumok” 

(Beszámoló 2018-2019.) 

2.4.12 a helyi kulturális életben történő 

szerepvállalás 

  A város életében rendszeres a 

Dunaújvárosi Sándor Frigyes AMI 

szerepvállalása önkormányzati-, 

oktatási és kulturális intézmények, 

valamint szociális és civil 

szervezetek felkérésére. 

Az aktuális programsor 

megtalálható: 

www.sandorfrigyes.hu 

2.4.13 a tanév helyi rendje   Lásd. Munkaterv 2019-2020. 

2.4.14 művészeti áganként a csoportok 

száma, illetve a csoportok tanulói 

létszáma 

  Zeneművészeti ág: 

1. Billentyűs tanszak: 6 tanár – 

115 tanuló 

2. Vonós és akkordikus 

tanszak:  11 tanár – 126 

tanuló 

3. Fafúvós-, rézfúvós és 

kamarazene tanszak: 5 tanár-77 

tanuló 

http://www.sandorfrigyes.hu/


4. Zeneismeret-, vokális-, jazz 

billentyűs –és pengetős tanszak:  

8 tanár- 54 tanuló 

 

3. Gazdálkodási adatok   

3.1  Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája 

Adat megnevezése    Szöveg és/vagy kapcsolódó 

dokumentum neve 

Az intézménynél végzett 

alaptevékenységgel 

kapcsolatos vizsgálatok, 

ellenőrzések felsorolása, 

azok nyilvános 

megállapításai 

  Minősítő eljárás 2007 

ÁSZ 2005 

D.M.J.V. Polgármesteri Hivatala 

Belső ellenőrzési csoport (folyamatos) 

Intézményi tanfelügyelet 2019 

  

 3.2.  Közzétételi egység: A foglalkoztatottak 

A) Adat megnevezése    Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum 

neve 

1. A közfeladatot ellátó szervnél 

foglalkoztatottak létszáma és személyi 

juttatásaira vonatkozó összesített 

adatok. 

Az egyéb, alkalmazottaknak nyújtott 

juttatások fajtája, mértéke összesítve. 

  30 pedagógus + 3 pedagógiai munkát segítő 

2 fő vezető –igazgató és igazgatóhelyettes  

Vidékről bejáró dolgozók utazási 

költségtérítése: 190.455 Ft/hó 

 

 

 3.3. Közzétételi egység: Szerződések 

Adat megnevezése    Szöveg és/vagy kapcsolódó 

dokumentum neve 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az 

államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő 

gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban 

meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési 

beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 

vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon 

vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó 

szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő 

   

Lásd kapcsolódó dokumentum: 

 Érvényben lévő 

szerződések 



felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama 

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK  

 

 Alapító okirat 

 http://www.sandorfrigyes.hu/wp-content/uploads/Alap%C3%ADt%C3%B3-okirat-Zeneiskola.pdf 

 SZMSZ 

 http://www.sandorfrigyes.hu/wp-content/uploads/SZMSZ-2019.pdf 

 Pedagógiai program 

 http://www.sandorfrigyes.hu/wp-content/uploads/Pedag%C3%B3giai-program-2019.pdf 

 Házirend 

 http://www.sandorfrigyes.hu/wp-content/uploads/H%C3%A1zirend-2018.pdf 

 Gyakornoki szabályzat 

 http://www.sandorfrigyes.hu/wp-content/uploads/Gyakornoki-szab%C3%A1lyzat-2018.pdf 

 Érvényben lévő szerződések megtekinthetőek a www.sandorfrigyes.hu oldalon 

 Beszámoló 2018/2019 

 http://www.sandorfrigyes.hu/wp-content/uploads/Duna%C3%BAjv%C3%A1rosi-S%C3%A1ndor-

Frigyes-AMI-2018_2019-es-tan%C3%A9v-besz%C3%A1mol%C3%B3ja.pdf 

 Munkaterv 2019/2020 

 http://www.sandorfrigyes.hu/wp-content/uploads/A-Duna%C3%BAjv%C3%A1rosi-

S%C3%A1ndor-Frigyes-AMI-munkaterve-a-2019_2020-as-tan%C3%A9vre.pdf 

 

 Tanári végzettség tantárgyfelosztás szerint 

 http://www.sandorfrigyes.hu/wp-content/uploads/Tan%C3%A1ri-v%C3%A9gzetts%C3%A9g-

n%C3%A9v-n%C3%A9lk%C3%BCl-2019-2020.pdf  

 


