
 

 

 

 

 

 

TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alapító okirata 

 
Alapítva: 2002 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

2018. május 18. 

 

hatályos: 2018. szeptember 01-től 



A TRIOLA Alapfokú Mûvészpalántákért és Oktatóikért Közhasznú Alapítvány jelen alapító 

okirattal meghatározza a TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskolát a ( nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet –  123. § (1) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról) alapján a módosításokkal egységes szerkezetben foglaltak szerint. 
 

 

Az intézmény neve:  TRIOLA Alapfokú Mûvészeti Iskola 

   (OM azonosító: 200 226) 

 

Az intézmény rövidített neve:  TRIOLA Iskola 

 

Alapító, fenntartó neve.  TRIOLA Mûvészpalántákért és Oktatóikért Közhasznú Alapítvány 

 

Az alapítvány idegen nyelvű elnevezése: TRIOLA Non-Profit Foundation 

 

Fenntartó székhelye.  6726 Szeged, Fő fasor 152. 

 

Az intézmény típusa.  Alapfokú mûvészeti iskola 

 

Az intézmény székhelye.  6753 Szeged, Budai Nagy Antal u. 20-22. 

 

Az intézmény telephelyein megjelölt maximális növendéklétszám folyamatosan kerül feltöltésre, a felmerülõ 

igények alapján. 

Az intézmény telephelyei: 

Vas megye:  
 

TRIOLA Alapfokú Mûvészeti Iskola Csepreg, Nádasdy utcai telephelye 

9735 Csepreg, Nádasdy u.10. 

 

Az iskolai évfolyamok száma: 

 

A törvényben meghatározottak szerinti eltérő évfolyamszámban. Minimum 6, maximum 12 évfolyam, előképző, 

alapfok és továbbképző évfolyam-szakaszolásban. A 2011/20l2-es tanévtől kezdve felmenő rendszerben kell 

bevezetni az alapfokú művészetoktatási intézményekben az új követelményeket, tantervi programokat. A 

rendelet hatálybalépését megelőző képzések kifutó rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 

tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027-es tanévig be tudják fejezni.  

   

  köznevelési alapfeladat 2014. évi Kvtv. Jogcíme: I.2. ai)  

  felmenő rendszerben 2011-től 

                     felvehető maximális növendéklétszám:                                                                                      60 fő 

 oktatott mûvészeti ág: képzõ-és iparmûvészet  környezet-és kézmûves kultúra 

tanszak: 60 fő 

 

 

TRIOLA Alapfokú Mûvészeti Iskola Kőszeg, Kiss János utcai telephelye 

9730 Kőszeg, Kiss János u.31. 

 

 

Az iskolai évfolyamok száma: 

 

A törvényben meghatározottak szerinti eltérő évfolyamszámban. Minimum 6, maximum 12 évfolyam, előképző, 

alapfok és továbbképző évfolyam-szakaszolásban. A 2011/20l2-es tanévtől kezdve felmenő rendszerben kell 



bevezetni az alapfokú művészetoktatási intézményekben az új követelményeket, tantervi programokat. A 

rendelet hatálybalépését megelőző képzések kifutó rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 

tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027-es tanévig be tudják fejezni.  

           

 

köznevelési alapfeladat 2014. évi Kvtv. Jogcíme: I.2. ai) 

  felmenő rendszerben 2011-től 

                     felvehető maximális növendéklétszám:                                                                                    100 fő 

 oktatott mûvészeti ág: képzõ-és iparmûvészet  környezet-és kézmûves kultúra 

tanszak: 80 fő 

szobrászat és kerámia tanszak:     20 fő 

 

 

Csongrád megye: 
 

 

  TRIOLA Alapfokú Mûvészeti Iskola Szeged, Benczúr Gyula utcai telephelye 

  6727 Szeged, Benczúr Gyula u. 29. 

Az iskolai évfolyamok száma: 

 

A törvényben meghatározottak szerinti eltérő évfolyamszámban. Minimum 6, maximum 12 évfolyam, előképző, 

alapfok és továbbképző évfolyam-szakaszolásban. A 2011/20l2-es tanévtől kezdve felmenő rendszerben kell 

bevezetni az alapfokú művészetoktatási intézményekben az új követelményeket, tantervi programokat. A 

rendelet hatálybalépését megelőző képzések kifutó rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 

tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027-es tanévig be tudják fejezni.  

 

köznevelési alapfeladat 2014. évi Kvtv. Jogcíme: I.2. ah) 

felmenő rendszerben 2011-től 

  oktatott mûvészeti ág: zeneművészet ág, klasszikus zene    

akkordikus tanszak,  billentyűs tanszak,  vokális tanszak,  fafúvós tanszak,  rézfúvós 

tanszak, vonós tanszak 

 

felvehetõ maximális növendéklétszám:                      93 fõ 

oktatott művészeti ág: zenemûvészet: akkordikus tanszak, gitár tantárgy:    10 fõ 

         billentyűs tanszak, zongora tantárgy: 26 fõ 

         vokális tanszak, magánének tantárgy:12 fő 

         fafúvós tanszak, furulya tantárgy:     20 fő 

                                                                                                            rézfúvós tanszak, trombita tantárgy:  5  fő 

         vonós tanszak, hegedű tantárgy:       14 fő 

         vonós tanszak, gordonka tantárgy:    6 fő 

         zeneismeret tanszak (kötelező tantárgy)

  

         kamarazene tanszak (kötelezően      

                       választható tantárgy) 

 

TRIOLA Alapfokú Mûvészeti Iskola Szeged, Budai Nagy Antal utcai székhelye 

  6753 Szeged, Budai Nagy Antal u. 20-22. 

 

Az iskolai évfolyamok száma: 

 

A törvényben meghatározottak szerinti eltérő évfolyamszámban. Minimum 6, maximum 12 évfolyam, előképző, 

alapfok és továbbképző évfolyam-szakaszolásban. A 2011/20l2-es tanévtől kezdve felmenő rendszerben kell 

bevezetni az alapfokú művészetoktatási intézményekben az új követelményeket, tantervi programokat. A 



rendelet hatálybalépését megelőző képzések kifutó rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 

tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027-es tanévig be tudják fejezni.  

 

   

 

köznevelési alapfeladat 2014. évi Kvtv. Jogcíme: I.2. ah) 

felmenő rendszerben 2011-től 

  oktatott mûvészeti ág: zeneművészet ág, klasszikus zene    

akkordikus tanszak,  billentyűs tanszak,  vokális tanszak,  fafúvós tanszak,  vonós 

tanszak 

 

felvehetõ maximális növendéklétszám:                      85 fõ 

oktatott művészeti ág: zenemûvészet: akkordikus tanszak, gitár tantárgy:    26 fõ 

         billentyűs tanszak, zongora tantárgy: 13 fõ 

         vokális tanszak, magánének tantárgy:12 fő 

         fafúvós tanszak, furulya tantárgy:     10 fő 

    fafúvós tanszak, fuvola tantárgy:      4 fő 

         vonós tanszak, hegedű tantárgy:       14 fő 

         vonós tanszak, gordonka tantárgy:    6 fő 

         zeneismeret tanszak (kötelező tantárgy)

  

         kamarazene tanszak (kötelezően  

                       választható tantárgy)             

 

 

  TRIOLA Alapfokú Mûvészeti Iskola Szeged, Kölcsey téri telephelye 

  6753 Szeged, Kölcsey tér 16. 

 

Az iskolai évfolyamok száma: 

 

A törvényben meghatározottak szerinti eltérő évfolyamszámban. Minimum 6, maximum 12 évfolyam, előképző, 

alapfok és továbbképző évfolyam-szakaszolásban. A 2011/20l2-es tanévtől kezdve felmenő rendszerben kell 

bevezetni az alapfokú művészetoktatási intézményekben az új követelményeket, tantervi programokat. A 

rendelet hatálybalépését megelőző képzések kifutó rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 

tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027-es tanévig be tudják fejezni.  

 

   

 

 

  felmenő rendszerben 2011-től 

felvehetõ maximális növendéklétszám:                      147 fõ 

oktatott művészeti ág: zenemûvészet: akkordikus tanszak, gitár tantárgy:    26 fõ 

         billentyűs tanszak, zongora tantárgy: 39 fõ 

         vokális tanszak, magánének tantárgy:14 fő 

         fafúvós tanszak, furulya tantárgy:     20 fő 

           fafúvós tanszak, fuvola tantárgy:      10 fő 

         fafúvós tanszak  fagott tantárgy:       10 fő 

         rézfúvós tanszak, trombita tantárgy:  10 fő 

         vonós tanszak, hegedű tantárgy:       12 fő 

       vonós tanszak, gordonka tantárgy:    6 fő 

         zeneismeret tanszak (kötelező tantárgy)

  

         kamarazene tanszak (kötelezően         



                       választható tantárgy)             

köznevelési alapfeladat 2014. évi Kvtv. Jogcíme: I.2. ah) 

  felmenő rendszerben 2011-től 

 oktatott mûvészeti ág: zeneművészet ág, klasszikus zene    akkordikus 

tanszak,  billentyűs tanszak,  vokális tanszak,  fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak, 

vonós tanszak 

 

Az iskola a mûvészetoktatást az alapfokú oktatást nyújtó általános iskolákban, középiskolákban, egyetemen, a 

befogadó intézményekkel kötött együttmûködési megállapodásban megjelölt székhelyen és telephelyeken 

végzi. 

 

Az iskola alapfokú művészetoktatást végez nappali munkarend szerint. 

 

Évfolyam száma. 12 évfolyam székhelyen és telephelyen 

 

Alaptevékenység: alapfokú mûvészetoktatás         8520 

 

Egyéb feladatok: előadóművészet              9001 

  

Oktatott mûvészeti ágak : a) táncmûvészet  

  b) képzõ-és iparmûvészet 

  c) zeneművészet 

    

 

Oktatott tanszakok:  a) társastánc 

  b) grafika és festészet, fém- és zománcműves tanszak,  környezet- és  

  kézműveskultúra tanszak 

  c) vokális tanszak, vonós tanszak, akkordikus tanszak, billentyűs tanszak   

felmenő rendszerben 2011-től 

Oktatott mûvészeti ágak : a) táncmûvészet  

  b) képzõ-és iparmûvészet 

  c) zeneművészet 

   

Oktatott tanszakok:  a) társastánc 

  b) grafika és festészet tanszak, szobrászat és kerámia tanszak, fém és zománcműves 

tanszak, környezet és kézmûves kultúra tanszak 

  c) vonós tanszak: hegedű, gordonka 

  d) akkordikus tanszak: gitár 

  e) billentyűs tanszak: zongora 

  f) vokális tanszak: magánének tantárgyak 

  g) fafúfós tanszak: furulya, fuvola, fagott 

  h) rézfúvós tanszak: trombita   

Az iskolába felvehetõ maximális tanuló létszám:                   485 fõ 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Az iskola önálló vagyonnal nem rendelkezik. Induló ingó vagyona 1.000.000 Ft készpénz és a TRIOLA 

Mûvészpalántákért és Oktatóikért Közhasznú Alapítvány mellékletében felsorolt ingóságok, amelyet a 

fenntartó bocsátott az intézmény rendelkezésére. A gyermekek neveléséhez, oktatásához szükséges 

helyiségeket és azok berendezéseit, a karbantartó és kiszolgáló személyzetet (takarító, portaszolgálat stb.) a 

befogadó intézményekkel kötött együttmûködési megállapodások alapján biztosítjuk a mindenkori eszköz-és 

felszerelési jegyzékben foglaltak szerint. 

Az iskola mûködéséhez szükséges fedezetet a fenntartó által igényelt állami támogatás keretében biztosított 

Kvtv. jogcím alapján, a fenntartó által elrendelt összeg, pályázati és szponzori összegek, valamint a tanulók 

által befizetett összegek biztosítják. 



Az iskola a rendelkezésére bocsátott ingóságokat és ingatlanokat nem idegenítheti el, nem adhatja bérbe, és 

nem terhelheti meg. 

Minden a mûködés során kapott, vagy pályázaton elnyert támogatás, hangszer, eszköz és felszerelés a 

fenntartó tulajdonát képezi. 

 

 

Vagyon feletti rendelkezés joga:  

 

Az iskola használatára bocsátott vagyon felett a fenntartó jogosult rendelkezni. 

 

Az intézmény gazdálkodással összefüggõ jogosítványai: 

 

Az iskola a TRIOLA Mûvészpalántákért és Oktatóikért Közhasznú Alapítvány által fenntartott, és az 

Alapítvány kuratóriuma által hozott döntés alapján önállóan gazdálkodó, jogi személyiséggel rendelkezõ, 

állami feladattal megbízott oktatási iskola, amely önállóan gazdálkodik. 

Az iskola a gazdasági iroda jelentése alapján tevékenységérõl évente beszámol a fenntartónak. 

 

A Kntv. És a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet – a nevelési -oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhaszálatáról- alapján  törvényességi ellenõrzésre a Kormányhivatal jogosult. 

 

Szeged, 2018. május 18. 

 

    ........................................... 

             Czeglédi Ibolya 

   Triola Mûvészpalántákért és Oktatóikért Közhasznú Alapítvány 

             kuratóriumi elnök 


