039626
Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca 7.

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a
lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1. Intézmény adatai
OM azonosító:
Intézmény neve:
Székhely címe:
Székhelyének megyéje:
Intézményvezető neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

039626
Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca 7.
Budapest
Pápista Andrea
3888569
andrea.papista@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2019.10.21.

Ellátott feladatok:
-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

2. Fenntartó adatai
Fenntartó:
Fenntartó címe:
Fenntartó típusa:
Képviselő neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Észak-Budapesti Tankerületi Központ
1033 Budapest III. kerület, Fő tér 1.
tankerületi központ
Tamás Ilona Zsuzsanna
+36 (1) 437-8868
ilona.tamas@kk.gov.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola (1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca 7.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
002 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Vörösvári út 93.szám alatti Telephelye (1033 Budapest III.
kerület, Vörösvári út 93.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
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004 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Kerék utca 18-20. szám alatti Telephelye (1035 Budapest III.
kerület, Kerék utca 18-20.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
005 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Gyógyszergyár utca 22-24. szám alatti Telephelye (1037
Budapest III. kerület, Gyógyszergyár utca 22-24.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
008 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Arató Emil tér 1. szám alatti Telephelye (1031 Budapest III.
kerület, Arató Emil tér 1.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
009 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Medgyessy Ferenc utca 2-4. szám alatti Telephelye (1039
Budapest III. kerület, Medgyessy Ferenc utca 2-4.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
011 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Szérűskert utca 40. szám alatti Telephelye (1033 Budapest III.
kerület, Szérűskert utca 40.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
012 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fényes Adolf utca 10. szám alatti Telephelye (1036 Budapest
III. kerület, Fényes Adolf utca 10.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
013 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Templom utca 5. szám alatti Telephelye (1038 Budapest III.
kerület, Templom utca 5.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
015 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Váradi utca 15/b. szám alatti Telephelye (1035 Budapest III.
kerület, Váradi utca 15/b.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
019 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Bárczi Géza utca 2. szám alatti Telephelye (1039 Budapest III.
kerület, Bárczi Géza utca 2.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
2 / 36

020 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Keve utca 41. szám alatti Telephelye (1031 Budapest III.
kerület, Keve utca 41.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
022 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Dózsa György utca 42. szám alatti Telephelye (1038 Budapest
III. kerület, Dózsa György utca 42.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
028 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fodros utca 38-40. szám alatti Telephelye (1039 Budapest III.
kerület, Fodros utca 38-40.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
032 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Zápor utca 90. szám alatti Telephelye (1032 Budapest III.
kerület, Zápor utca 90.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2018-as statisztikai adatok alapján
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Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

Teljes
munkaidős
ebből nő
Részmunkaid
ős
ebből nő
Óraadó
ebből nő
Összesen
(s01+s03+s05
)
ebből nő
(s02+s04+s06
)

Óvodá
1-4.
5-8.
Gimnázium 9-12. évfolyamán, Szakgimnáziu Alapfo Kollég Pedag Fejlesz Összes Részmunkaidősból a
ban évfolya évfoly
szakközépiskolában,
m szakképző
kú
iumba ógiai
tő
en
teljes munkaidő
foglalk mon
amon szakiskolában, készségfejlesztő
évfolyamán művés
n
szaksz nevelé (o01+
oztatot
(ált. iskolában, illetve szakgimnázium
zeti
olgálat
s…+o0
t
iskolá
nem szakképző évfolyamán
iskolá
nál, oktatás 4+o06
ban,
utazó
ban +…+o 10 %- 10-50 50 %közismereti szakmai szakm elméle gyakor ban
gimná tárgyat
gyógy
13) a alatti %-a
tanít
elméleti
ai
ti
lati
a
ziumb
pedag
gyakor
közötti feletti
an)
ógusi,
lati
utazó
összes ebből
tárgyat
tárgyat
kondu
en szakkö
ktori
zépisk
hálóza
ola két
t,
éves
kiegés
érettsé
zítő
gire
nemze
felkész
tiségi
ítő évf.
nyelvo
ktatás
feladat
nál
tanít
tanít
foglalkoztatott
munkaidőben
foglalkozatott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
50
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

38
18

0
0

0
0

0
0

38
18

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

10
5
3
73

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

10
5
3
73

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

0

0

0

51

0

0

0

Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya
pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján
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Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján
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Teljes és részmunkaidős
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=039626

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
001 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=001
002 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Vörösvári út 93.szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=002
004 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Kerék utca 18-20. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=004
005 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Gyógyszergyár utca 22-24. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=005
008 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Arató Emil tér 1. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=008
009 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Medgyessy Ferenc utca 2-4. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=009
011 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Szérűskert utca 40. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=011
012 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fényes Adolf utca 10. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=012
013 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Templom utca 5. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=013
015 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Váradi utca 15/b. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=015
019 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Bárczi Géza utca 2. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=019
020 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Keve utca 41. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=020
022 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Dózsa György utca 42. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=022
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028 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fodros utca 38-40. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=028
032 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Zápor utca 90. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=032

5. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Felvételi meghallgatások: 2020.május 4.-5.-6.
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
A beiratkozásra meghatározott idő:
2020, május 20-27.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximálisan engedélyezett létszám: 1800 fő.
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Zeneművészeti ág, egyéni képzés
Éves egy tanulóra eső díj: 274 114
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagDíjalap %-aMegállapított díj/évFizetendő/félévFizetendő kerekítve
4,5-5,0 között513 706 Ft6 853 Ft6 900 Ft
4,0-4,4 között719 188 Ft9 594 Ft9 600 Ft
3,5-3,9 között924 670 Ft12 335 Ft12 300 Ft
3,0-3,4 között1130 153 Ft15 076 Ft15 100 Ft
2,0-2,9 között1541 117 Ft20 559 Ft20 600 Ft
elégtelen2054 823 Ft27 411 Ft27 400 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között1541 117 Ft20 559 Ft20 600 Ft
4,0-4,4 között1746 599 Ft23 300 Ft23 300 Ft
3,5-3,9 között1952 082 Ft26 041 Ft26 000 Ft
3,0-3,4 között2054 823 Ft27 411 Ft27 400 Ft
2,0-2,9 között3082 234 Ft41 117 Ft41 100 Ft
elégtelen40109 646 Ft54 823 Ft54 800 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között1541 117 Ft20 559 Ft20 600 Ft
4,0-4,4 között2054 823 Ft27 411 Ft27 400 Ft
3,5-3,9 között2568 529 Ft34 264 Ft34 300 Ft
3,0-3,4 között3082 234 Ft41 117 Ft41 100 Ft
2,0-2,9 között3595 940 Ft47 970 Ft48 000 Ft
elégtelen40109 646 Ft54 823 Ft54 800 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy
további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll
tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között20 54 823 Ft 27 411 Ft 27 400 Ft
4,0-4,4 között25 68 529 Ft 34 264 Ft 34 300 Ft
3,5-3,9 között30 82 234 Ft 41 117 Ft 41 100 Ft
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3,0-3,4 között35 95 940 Ft 47 970 Ft 48 000 Ft
2,0-2,9 között40 109 646 Ft 54 823 Ft 54 800 Ft
elégtelen50 137 057 Ft 68 529 Ft 68 500 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (aki nem tanköteles, feltéve ha nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű, vagy nappali oktatás
munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak aki a 22. életévét betöltötte)
4,5-5,0 között20 41 117 Ft 20 559 Ft 20 600 Ft
4,0-4,4 között25 68 529 Ft 34 264 Ft 34 300 Ft
3,5-3,9 között30 82 234 Ft 41 117 Ft 41 100 Ft
3,0-3,4 között35 95 940 Ft 47 970 Ft 48 000 Ft
2,0-2,9 között40 109 646 Ft 54 823 Ft 54 800 Ft
elégtelen50 137 057 Ft 68 529 Ft 68 500 Ft
Szolfézs előképző
Éves egy tanulóra eső díj:87 595
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagDíjalap %-aMegállapított díj/évFizetendő/félévFizetendő kerekítve
4,5-5,0 között1513 139 Ft6 570 Ft6 600 Ft
4,0-4,4 között1614 015 Ft7 008 Ft7 000 Ft
3,5-3,9 között1714 891 Ft7 446 Ft7 400 Ft
3,0-3,4 között1815 767 Ft7 884 Ft7 900 Ft
2,0-2,9 között1916 643 Ft8 322 Ft8 300 Ft
elégtelen2017 519 Ft8 760 Ft8 800 Ft
Képzőművészet
Éves egy tanulóra eső díj:87 595
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagDíjalap %-aMegállapított díj/évFizetendő/félévFizetendő kerekítve
4,5-5,0 között1513 139 Ft6 570 Ft6 600 Ft
4,0-4,4 között1614 015 Ft7 008 Ft7 000 Ft
3,5-3,9 között1714 891 Ft7 446 Ft7 400 Ft
3,0-3,4 között1815 767 Ft7 884 Ft7 900 Ft
2,0-2,9 között1916 643 Ft8 322 Ft8 300 Ft
elégtelen2017 519 Ft8 760 Ft8 800 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között1513 139 Ft6 570 Ft6 600 Ft
4,0-4,4 között1714 891 Ft7 446 Ft7 400 Ft
3,5-3,9 között1916 643 Ft8 322 Ft8 300 Ft
3,0-3,4 között2017 519 Ft8 760 Ft8 800 Ft
2,0-2,9 között3026 279 Ft13 139 Ft13 100 Ft
elégtelen4035 038 Ft17 519 Ft17 500 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között1513 139 Ft6 570 Ft6 600 Ft
4,0-4,4 között2017 519 Ft8 760 Ft8 800 Ft
3,5-3,9 között2521 899 Ft10 949 Ft10 900 Ft
3,0-3,4 között3026 279 Ft13 139 Ft13 100 Ft
2,0-2,9 között3530 658 Ft15 329 Ft15 300 Ft
elégtelen4035 038 Ft17 519 Ft17 500 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy
további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll
tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
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huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között2017 519 Ft8 760 Ft8 800 Ft
4,0-4,4 között2521 899 Ft10 949 Ft10 900 Ft
3,5-3,9 között3026 279 Ft13 139 Ft13 100 Ft
3,0-3,4 között3530 658 Ft15 329 Ft15 300 Ft
2,0-2,9 között4035 038 Ft17 519 Ft17 500 Ft
elégtelen5043 798 Ft21 899 Ft21 900 Ft
Táncművészet, néptánc
Éves egy tanulóra eső díj:168 432
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagDíjalap %-aMegállapított díj/évFizetendő/félévFizetendő kerekítve
4,5-5,0 között1525 265 Ft12 632 Ft12 600 Ft
4,0-4,4 között1626 949 Ft13 475 Ft13 500 Ft
3,5-3,9 között1728 633 Ft14 317 Ft14 300 Ft
3,0-3,4 között1830 318 Ft15 159 Ft15 200 Ft
2,0-2,9 között1932 002 Ft16 001 Ft16 000 Ft
elégtelen2033 686 Ft16 843 Ft16 800 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között1525 265 Ft12 632 Ft12 600 Ft
4,0-4,4 között1728 633 Ft14 317 Ft14 300 Ft
3,5-3,9 között1932 002 Ft16 001 Ft16 000 Ft
3,0-3,4 között2033 686 Ft16 843 Ft16 800 Ft
2,0-2,9 között3050 529 Ft25 265 Ft25 300 Ft
elégtelen4067 373 Ft33 686 Ft33 700 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között1525 265 Ft12 632 Ft12 600 Ft
4,0-4,4 között2033 686 Ft16 843 Ft16 800 Ft
3,5-3,9 között2542 108 Ft21 054 Ft21 100 Ft
3,0-3,4 között3050 529 Ft25 265 Ft25 300 Ft
2,0-2,9 között3558 951 Ft29 476 Ft29 500 Ft
elégtelen4067 373 Ft33 686 Ft33 700 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy
további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll
tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között2033 686 Ft16 843 Ft16 800 Ft
4,0-4,4 között2542 108 Ft21 054 Ft21 100 Ft
3,5-3,9 között3050 529 Ft25 265 Ft25 300 Ft
3,0-3,4 között3558 951 Ft29 476 Ft29 500 Ft
2,0-2,9 között4067 373 Ft33 686 Ft33 700 Ft
elégtelen5084 216 Ft42 108 Ft42 100 Ft
Térítési díj kedvezmény és mentesség
A gyermeket, tanulót, illetve kollégiumi szolgáltatást igénybe vevőt szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve
tandíjkedvezmény illeti meg, melynek díjalap számítását a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj adja. a jogosultságot
jövedelemigazolással kell igazolni.Díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal az intézmény vezetőjének kell
benyújtani, legkésőbb minden év szeptember 20.napjáig.A díjkedvezmény iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formában kell
benyújtani és csatolni kell hozzá a beadást megelőző három havi nettó jövedelemről és egyéb jövedelmekről szóló igazolást.
Éves egy tanulóra eső díj:28500
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Kedvezmények mértéke:
NETTÓ KERESET/FŐFIZETENDŐKEDVEZMÉNY
-TÓL
-IG
0,0
38475,0
10%
90%
38476,039900,0
20%
80%
39901,042750,0
30%
70%
42751,045600,0
40%
60%
45601,048450,0
50%
50%
48451,051300,0
60%
40%
51301,054150,0
70%
30%
54151,057000,0
80%
20%
57001,059850,0
90%
10%
A Köznevelési tv. 16. § (3) bekezdése szerint minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű
tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első
alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Hétfő, szerda: 9-17 h
Kedd, csütörtök: 9-16 h
Péntek 9-15 h
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A linkre kattinva elérhető az intézmény táblázatos munkaterve, mely minden fontos eseményt tartalmaz.
http://www.aeliasabina.hu/as/images/Dokumentumok/Munkaterv2019_20.pdf
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Intézményvezetői és intézményi pedagógiai szakmai ellenőrzés ütemezése 2019-20 as tanév első féléve. Ezt megelőzően még
nem történt tanfelügyeleti ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2019.10.21.

6. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2
alapfokú évfolyamok: 6
továbbképző évfolyamok: 4
kamarazene évfolyamok: 4
Az első minősítési év óta nem változott.
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Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
XIV. Országos Zeneiskolai Klarinétverseny1. helyezés
XIV. Országos Zeneiskolai Klarinétverseny3. helyezés
VII. Országos Grafikai verseny 3.helyezés
Országos „Harry Potter” képzőművészeti verseny 1.helyezés
XI. Szegedi Országos GitárfesztiválKiemelt nívódíj
"9+9, bent és kint" Országos rajzpályázat Különdíj
"Tanítványok tanítványai" Országos műveltségi vetélkedő XI. századi magyar zeneszerzők életéről és munkásságárólSUMMA
CUM LAUDE
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
A budapesti és regionális versenyeken , fesztiválokon, pályázatokon elért eredmények 2018-19-es tanévben.
IV. Konrád Péter Fővárosi Ütőfesztivál - kamaraArany
IV. Konrád Péter Fővárosi Ütőfesztivál - szólóEzüst
IV. Konrád Péter Fővárosi Ütőfesztivál - kamaraEzüst
IV. Konrád Péter Fővárosi Ütőfesztivál - kamaraEzüst
Dabasi klasszikus gitárverseny1. helyezés
Dabasi klasszikus gitárverseny2. helyezés
Dabasi klasszikus gitárverseny2. helyezés
Dabasi klasszikus gitárverseny3. helyezés
Kovács Imre Regionális fuvola-kamara fesztivál 2. helyezés
A IV. Budapesti Gyermek-, és Ifjúsági Kamarazene Fesztivál 3. helyezés
A IV. Budapesti Gyermek-, és Ifjúsági Kamarazene Fesztivál 3. helyezés
Fővárosi versillusztrációs pályázat2. helyezés
Fővárosi versillusztrációs pályázat2. helyezés
Fővárosi versillusztrációs pályázat2. helyezés
Fővárosi versillusztrációs pályázat2. helyezés
Fővárosi versillusztrációs pályázat3. helyezés
A III. Budapesti Szolfézs-, és Népdaléneklési Verseny 2. helyezés
A III. Budapesti Szolfézs-, és Népdaléneklési Verseny 3. helyezés

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2020-ban hatodik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Szabina napi mester és tanítvány
hangverseny. Összművészeti nyílt nap. Művésztanári hangversenyek a képzőművész tanárok kiállításával
egybekötve.Tehetségfórum program.
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Szent Margit Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
Növendékeink és művésztanáraink közreműködnek Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rendezvényein: Kerületi Orvosnap,
Óbudai Piknik, Advent Óbudán, Óbudai nyár programsorozat. Kapcsolatot ápolunk a Román Nemzetiségi Önkormányzattal is,
rendezvényeiken rendszeresen közreműködünk.

Utolsó frissítés: 2019.10.21.

7. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-0
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Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-0
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-0

Feladatellátási hely szintű adatok
001 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola (1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca 7.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
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előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

Utolsó frissítés: 2018.02.01.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0396261039626001
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0396261039626001
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0396261039626001

002 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Vörösvári út 93.szám alatti Telephelye (1033
Budapest III. kerület, Vörösvári út 93.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
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A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h
________________________________________
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________
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Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0396261039626002
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0396261039626002
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0396261039626002

004 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Kerék utca 18-20. szám alatti Telephelye (1035
Budapest III. kerület, Kerék utca 18-20.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.
________________________________________
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Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0396261039626004
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0396261039626004
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0396261039626004

005 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Gyógyszergyár utca 22-24. szám alatti Telephelye
(1037 Budapest III. kerület, Gyógyszergyár utca 22-24.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
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Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
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Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0396261039626005
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0396261039626005
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0396261039626005

008 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Arató Emil tér 1. szám alatti Telephelye (1031
Budapest III. kerület, Arató Emil tér 1.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
________________________________________
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
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A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0396261039626008
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0396261039626008
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0396261039626008
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009 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Medgyessy Ferenc utca 2-4. szám alatti Telephelye
(1039 Budapest III. kerület, Medgyessy Ferenc utca 2-4.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
________________________________________
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
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________________________________________
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0396261039626009
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0396261039626009
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0396261039626009

011 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Szérűskert utca 40. szám alatti Telephelye (1033
Budapest III. kerület, Szérűskert utca 40.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
________________________________________
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Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
________________________________________
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
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Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0396261039626011
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0396261039626011
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0396261039626011

012 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fényes Adolf utca 10. szám alatti Telephelye (1036
Budapest III. kerület, Fényes Adolf utca 10.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
________________________________________
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
________________________________________
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
________________________________________
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
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Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0396261039626012
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0396261039626012
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0396261039626012

013 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Templom utca 5. szám alatti Telephelye (1038
Budapest III. kerület, Templom utca 5.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
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Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
________________________________________
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
________________________________________
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Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0396261039626013
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0396261039626013
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0396261039626013

015 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Váradi utca 15/b. szám alatti Telephelye (1035
Budapest III. kerület, Váradi utca 15/b.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
________________________________________
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
________________________________________
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

26 / 36

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0396261039626015
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0396261039626015
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0396261039626015
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019 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Bárczi Géza utca 2. szám alatti Telephelye (1039
Budapest III. kerület, Bárczi Géza utca 2.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
________________________________________
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
________________________________________
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
________________________________________
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
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kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0396261039626019
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0396261039626019
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0396261039626019

020 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Keve utca 41. szám alatti Telephelye (1031 Budapest
III. kerület, Keve utca 41.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
________________________________________
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
________________________________________
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
29 / 36

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
________________________________________
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
________________________________________
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________
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Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0396261039626020
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0396261039626020
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0396261039626020

022 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Dózsa György utca 42. szám alatti Telephelye (1038
Budapest III. kerület, Dózsa György utca 42.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
________________________________________
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
________________________________________
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
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A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
________________________________________
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0396261039626022
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0396261039626022
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0396261039626022

028 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fodros utca 38-40. szám alatti Telephelye (1039
Budapest III. kerület, Fodros utca 38-40.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
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Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
________________________________________
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
________________________________________
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Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0396261039626028
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0396261039626028
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0396261039626028

032 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Zápor utca 90. szám alatti Telephelye (1032 Budapest
III. kerület, Zápor utca 90.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
________________________________________
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
________________________________________
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
________________________________________
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
________________________________________
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
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A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
________________________________________
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
________________________________________
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-0396261999999549
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-0396261999999549
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-0396261999999549
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A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2019. október 21.
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