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Valamennyi Alapfokú Művészeti Iskola 
Igazgatójának és Szakszervezeti Titkárának 
 
Székhelyén 
 

Kedves Kollégák! 
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége és a  

Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Budapesten,  

2018. október 10-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel 

ORSZÁGOS „TANÉVNYITÓ” KONFERENCIÁT rendez, 

 az alapfokú művészetoktatás nemzeti értékei, 
Kodály öröksége 135 év távlatából, 

az alapfokú művészetoktatás aktuális kérdései címmel, 
 melyre az intézmények vezetőit, illetve szakszervezeti titkárait tisztelettel meghívjuk. 

A konferencia helyszíne: 

FISCHER  ANNIE  ZENEISKOLA, Budapest XIII., Hollán Ernő utca 21/b. 
 
Tervezett napirend: 

1. Ember Csaba  MZMSZ elnök köszöntője  
2. Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnökének előadása az állami alapfokú művészeti oktatás 

helyzetéről, szerepéről  
3. Lebanov József főosztályvezető, EMMI – az alapfokú művészetoktatásra vonatkozó jogi szabályozás 

kérdései, lehetőségei 
4. Borosán Beáta főosztályvezető helyettes, EMMI – az alapfokú művészetoktatásra vonatkozó jogi 

szabályozás kérdései, lehetőségei 
5. Bokor György MZMSZ elnökhelyettes – az alapfokú művészetoktatás tartalmi és oktatásszervezési 

kérdései, lehetőségei, a NAT tervezete és a 27/1998. MKM rendelet találkozási pontjai 
6. Magyar Margit MZMSZ elnökségi tag, a Metronom Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezetője – a 

továbbképzések helyzete és jövőbeni lehetőségei szakterületünkön 

- szünet - 

7. Kérdések, problémák a művészeti iskolák életében/szakszervezeti vezetők, képviselők megbeszélése, 
aktuális feladatokról 

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni október 9-én 12.00 óráig lehet az info@mzmsz.hu  e-mail címen. 
Kérjük a tárgyba beírni: Konferencia 

A rendezvény teljes ideje alatt a konferencia témájához kapcsolódóan szakkiállítás – 
hangszerek,  kották - tekinthető meg. 
 
Budapest, 2018. szeptember 28. 
 
   Ember Csaba sk.                    Dr.Gyimesi László sk. 
    a Magyar Zeneiskolák              a Magyar Zeneművészek  
 és Művészeti Iskolák Szövetsége                   és Táncművészek Szakszervezete 
     elnöke            főtitkára 

 
Megközelítés: a Jászai Mari tértől pár perc séta, a Hollán Ernő utcában  
(Az iskola környékén a parkolás nehezen oldható meg, az autót érdemes távolabbi parkolóban hagyni!) 
 
Támogató:                                                                    
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