Bartók Béla Zeneiskola AMI
PÁPA, Korona utca 27.
Telefon: 89/313 – 116
Igazgató: 89/510-345
www.bartokzi-papa.hu
e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com

A PÁPAI BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PÁPA, 2013. SZEPTEMBER 01.

Tartalomjegyzék

1

Bevezetés

6

1.1 Helyzetelemzés

6

1.1.1

Az iskola története

7

1.1.2

Telephelyek 9

1.1.3

Hangszerek

1.1.4

Egyéb eszközök, berendezések

1.1.5

Tartalmi munka

1.1.6

Az iskola szerepe a város életében

13

1.1.7

Eredményeink, kapcsolataink

14

9
10

10

1.2 Finanszírozás 15
1.2.1

2

Térítési díj és tandíj 15

Nevelési program 19
2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,
feladatai, eszközei, eljárásai
19
2.1.1

Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 19

2.1.2

A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai

2.1.3

Zeneiskolánk oktatási-nevelési céljai

2.1.4

Fejlesztési koncepciónk

2.1.5

Jövőnkről

19

20

21

23

2.2 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 24
2.2.1
24

Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében

2.3 Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatok 25
2.3.1

A közösségfejlesztés színterei

25

2.3.2

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztés

2.3.3

A tanórákon kívül szervezett foglalkozások formái 27

2.3.4

A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai

2.3.5

Az iskola, mint nagyközösség

2.3.6

Az azonos érdeklődés alapján szerveződő közösségek

26

28

28
29

2.4 A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az
osztályfőnök feladatai
29

2.5 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendje
30
2.5.1

A tehetséggondozás feladatai 30

2.5.2

Felzárkóztatás 30

2.6 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendje
31
2.7 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az iskola partnerei kapcsolattartásának formái 31
2.8 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai 32
2.8.1

Alkalmassági vizsga 32

2.8.2

Osztályozó vizsga

32

2.8.3

Különbözeti vizsga

34

2.8.4

Pótló vizsga 34

2.8.5

Javítóvizsga 34

2.8.6

Alapvizsga és záróvizsga

2.8.7

A magasabb évfolyamba lépés feltételei

2.8.8

Záradékok

35
35

37

2.9 A felvétel és az átvétel helyi szabályai

38

2.10 A zeneművészeti ág oktatásának cél- és feladatrendszere 39

3

Helyi tanterv

40

3.1 Választott kerettanterv
3.1.1

Zeneművészeti ág

3.1.2

Korrepetíció 50

40
41

3.2 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvei
52
3.3 A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás
szabályai 52
3.4 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő
ellenőrzési és értékelési módja, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei
53
3.4.1

A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési módja

53

3.4.1.1 Általános szabályok 53
3.4.1.2 Az írásbeli vizsga általános szabályai

54

3.4.1.3 A szóbeli vizsga általános szabályai 56
3.4.1.4 A gyakorlati vizsga általános szabályai

58

3.4.1.5 A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgákról 58

3.4.1.6 Egyéb, a vizsgákkal összefüggő rendelkezések

59

3.4.2

A tanuló tanulmányi munkájának értékelési módja 60

3.4.3

A tanuló magatartásának és szorgalmának minősítési elvei 61

3.5 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

61

3.6 A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának
értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 62
3.7 Az egyes tanszakok, ezen belül a tantárgyak általános fejlesztési követelményei 63
3.7.1

Fúvós tanszak 63

3.7.1.1 Furulya

63

3.7.1.2 Fuvola 66
3.7.1.3 Klarinét

69

3.7.1.4 Szaxofon

71

3.7.1.5 Fagott 73
3.7.1.6 Kürt

75

3.7.1.7 Trombita

78

3.7.1.8 Harsona

80

3.7.1.9 Tuba 82
3.7.2

Vonós-pengetős tanszak

3.7.2.1 Hegedű

85

3.7.2.2 Gordonka

87

85

3.7.2.3 Gitár 89
3.7.3

Billentyűs tanszak

3.7.3.1 Zongora

92

3.7.3.2 Orgona

94

3.7.4

Vegyes tanszak

3.7.4.1 Ütő

92

97

97

3.7.4.2 Magánének

98

3.7.4.3 Szolfézs

100

3.7.4.4 Zenetörténet-zeneirodalom 106
3.7.4.5 Fafúvós kamara

107

3.7.4.6 Rézfúvós kamara

109

3.7.4.7 Vonós kamara 110
3.7.4.8 Zenekar

112

3.7.4.9 Kórus 113
3.8 A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményei és témakörei 114

3.8.1

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei

3.8.2

A művészeti alapvizsga részei

116

3.8.3

A művészeti záróvizsga részei

117

3.8.4

A művészeti alapvizsga tartalma

118

3.8.4.1 Az írásbeli vizsga tartalma

118

3.8.4.2 A szóbeli vizsga tartalma

120

3.8.4.3 A gyakorlati vizsga tartalma 122
3.8.5

A művészeti záróvizsga tartalma

3.8.5.1 Az írásbeli vizsga tartalma

132

3.8.5.2 A szóbeli vizsga tartalma

134

132

3.8.5.3 A gyakorlati vizsga tartalma 136

4
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1 Bevezetés

„… kiben nem él a zene,
S kin nem fog édes hangok egyezése,
A lelke komoran jár, mint az éj,
És amit érez, sötét, mint pokol:
Ilyenbe sohse bízz!”
/ Shakespeare: Velencei kalmár/

A törvény szerint az iskolák saját maguk csak rájuk jellemző, egyéni pedagógiai programokat
alakíthatnak ki és vezethetnek be. Az iskola a törvény szerint 2013. március 31-ig
felülvizsgálja Pedagógiai Programját. Ez az intézményi alapdokumentum határozza meg az
iskola szakmai helyzetét, mozgásterét, fejlődési lehetőségeit, a városban betöltött szerepét,
stb.
A pedagógiai program aktualizálása előtt elkerülhetetlen az iskola jelen helyzetének átfogó
elemzése, múltjának áttekintése, jövőjének meghatározása, valamint az új jogszabályoknak
történő megfeleltetés.

1.1 Helyzetelemzés

Iskola neve: Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040150
Címe: 8500 Pápa, Korona u. 27.
Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Fenntartó címe: 1055 Budapest, Szalai u. 10-14.
Alaptevékenysége: 852031 (Alapfokú művészetoktatás, zeneművészeti ágban)
A zeneoktatás keretében a tanulók művészeti képességének, készségének kifejlesztése, az
alapfokú művészeti ismeretek oktatása. Tevékenysége a tömegzenei nevelés és az
arra alkalmas, kiemelkedő képességű tanulók felkészítése a hangszeres, zenei szakirányú
továbbtanulásra.
Telephelyeink:
Szent István Római Katolikus Általános Iskola, 8500 Pápa, Török Bálint u. 20.
Közös Fenntartású Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, 8484 Nagyalásony,
Kossuth u. 33.
A működést biztosító alapító okirat kelte: 2012. augusztus 31.
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l999. szeptemberéig iskolánk a város egyetlen alapfokú művészeti iskolája (zeneiskolája)
volt. l999. szeptemberében kezdte meg működését az Allegro Magán-zeneiskola, ill. a Pápai
Református Kollégium Tánc-Lánc Művészeti Alapiskolája.
A Bartók Béla Zeneiskola a zene oktatása, míg a Tánc-Lánc Művészeti Alapiskola a tánc,
ezen belül a néptánc oktatása. Az Allegro Magán Zeneiskola 2003-tól Allegro Művészeti
Alapiskola néven működik, így a zene mellett a néptánc, majd később a képzőművészet
oktatását is felvállalta.
Iskolánk ettől az időszaktól kezdve versenyhelyzet elé nézett, néz. Számunkra helyzeti előnyt
biztosíthat oktatásunk mostanáig több, mint 77 éves múltja, ebből fakadó kiforrott pedagógiai
módszereink, szakterületünkön egyenletesen kiemelkedő eredményeink. Előny továbbá
infrastruktúránk teljessége, ami egyaránt magában foglalja a város központi részén
elhelyezkedő, 2003-ban teljesen felújított impozáns, műemlék-jellegű, speciálisan zeneiskolai
oktatáshoz megtervezett és kialakított épületünket, valamint az évek során fokozatosan
kialakított hangszerparkot. Legnagyobb előnynek, értéknek azonban a zeneoktatás-, és a
klasszikus zene iránt elkötelezett pedagógusainkat tartjuk, akiknek legfőbb törekvése, hogy
megszerettessék növendékeikkel ezt a művészeti területet.

1.1.1 Az iskola története

Intézményünket l936-ban alapították, de mintegy 100 esztendős vajúdás előzte meg
születését.
A Református Kollégium két tanára Bocsor István még az 1840-es években, majd 1900-as
évek elején Gáty Zoltán próbáltak rendszeres zenei oktatást szervezni Pápán. A helyi
muzsikusok és lelkes pápai amatőrök nem tudtak ugyan maradandó zeneiskolát teremteni, de
a zene szeretetét mégiscsak ébren tartották, megerősítették. Ennek köszönhetően a század első
felében olyan világhírű művészek adtak hangversenyt Pápán, mint Fischer Annie, Ungár
Imre, Zathuretzky Ede, Gertler Endre, Szigeti József, sőt maga Bartók Béla is.
Bartók, Veszprém megyében csak Pápán koncertezett. A hangverseny helye a Griff-szálló
nagyterme volt, amelyet Mikszáth: A Noszty fiú esete Tóth Marival című regényéből is
ismerünk. A zongorát, amelyen Bartók játszott Dr. Hirth Miklós nőgyógyász kölcsönözte,
később a Hirth család hagyatékából került iskolánk tulajdonába.
Bónis Ferenc l980-ban megjelent Bartók-ikonográfiájának 227. oldalán található egy fénykép,
a következő felirattal: Bartók Gertler Endre hegedűművésszel Budapesten, a Déli-pályaudvar
előtt. l937. február 22. Az időpont megegyezik a pápai koncert dátumával, nyilván az indulás
előtt készülhetett. l995. óta tábla őrzi az említett hangverseny emlékét a Griff-szálló
nagytermének falán.
Ebben a zenei pezsgésben szinte törvényszerű volt, hogy megalakulhatott az „Államilag
engedélyezett és a város által támogatott zeneiskola.” Első igazgatója Kalmár Mihály volt.
Önálló épülete nem lévén az akkori Állami Polgári, később Jókai Mór Általános Iskola, ma
pedig a Veszprémi Egyetem Tanárképző Karának Pedagógiai Kutatóintézete Jókai utcai
épületének termeiben folyt az oktatás.
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1943 őszétől - mindaddig, míg a németek háborús célra le nem foglalták – a Széchenyi
utcában található akkori Ipariskola, később Nagy László Általános Iskola, ma Városi Irattár
volt a zeneiskola működésének helye.
1945 után kapott az iskola első ízben önálló épületet a Jókai utca 9. sz. házban, mely később
orvosi rendelő volt, napjainkban a helyén a Gróf Esterházy Kórház új szárnya működik.
Akkor békés társbérletben éltünk a Temetkezési Vállalattal.
1957-től az iskola igazgatója Szekeres Lajos lett.
1959-től 20 éven át Khell Zoltán igazgatta iskolánkat.
A zeneiskola 1965-ben kapott helyet az Esterházy kastély keleti, majd nyugati szárnyában. A
kezdetben megfelelő hely az idő múlásával, a zeneiskola fejlődésével, a gyerek létszám
növekedése és az épület egyre romló állaga miatt, egyre kevésbé bizonyult kielégítő
megoldásnak.
1979-től 1988-ig Csapó Gyuláné vezette az intézményt.
A következő 1988-89-es tanévben megbízott igazgatóként Édes Lászlóné látta el az igazgatói
teendőket.
1989-től - 10 éven át - Kovács Attila a város egykori szülötte vette át a vezetői feladatokat.
1999-től – 11 éven át – Falaki Csaba volt a Zeneiskola igazgatója.
2010-től Hetyei József vezeti az intézményt.
2003. szeptember 1-től egy, szinte minden igényt kielégítő, felújított épületbe költözött
intézményünk. A Korona utca 27. alatt, a „Zárda” felújított épületével ugrásszerű minőségi
javulás következett be az iskola elhelyezésében. Jelenleg az ország egyik infrastrukturálisan
legjobb körülmények között működő zenei intézménye vagyunk.
Bartók nevét 1955-ben vette fel iskolánk, és büszkén viseli azóta is. Ünnepélyes keretek
között leplezték le a később országos hírű festőművésszé lett, akkori pápai rajztanár, Cziráki
Lajos Bartókot ábrázoló domborművét, amely iskolánk emeleti folyosóján, ma is
megtekinthető.
Az elmúlt bő fél évszázad alatt ezer és ezer gyermek tanulhatta meg iskolánk falai között a
hangszeres muzsikálás fortélyait, örömét és szívhatta magába a zene lelket és jellemet
gazdagító hatását. Közülük szép számmal a zenei pályát választották, sőt néhányan országos
és nemzetközi hírnevet is szereztek, mint pl. Szabó Csilla zongoraművész; Tóth Judit
hegedűművész, Csapó Gyula (iskolánk volt igazgatónőjének fia) zeneszerző; Serei Zsolt,
Barabás Árpád szintén zeneszerzők, vagy az „újabb” generációból Vörös Szilvia Primaprimissima díjas énekes. A felsorolás nyilván nem teljes és nem is lehet az, hiszen a tőlünk
induló, majd zenei pályán működők közül, karrier és népszerűség tekintetében állandóan
változik a helyzet. Rengeteg azok száma, akik ugyan nem hangszeres muzsikusként,
tanárként, de éneket tanító általános iskolai pedagógusként vagy a muzsikával egyéb más
módon foglalkozó szakemberként találták meg helyüket az életben. Sőt biztosak vagyunk
abban, hogy minden valaha hozzánk járt gyermek, munkánk során közelebb került a zenéhez
és ez által felnőttként lelkileg, szellemileg gazdagabb emberré vált.
Végezetül emlékezzünk meg iskolánk egykori tanárairól, a teljesség igénye nélkül: Vesztrózy
Judit, Kalmárné Bocsánczy Erzsébet, Somfai Rózsa, Csabafi Zsuzsa, Nemes László, Wasztlné
Sándor Jolán, Poppel Márta, Mátyusné Ábrahám Katalin, Vargáné Schábel Erzsébet. És akik
már nem lehetnek közöttünk: Apró József, Dr. Pék Ferencné, Weisz Ferencné, Dr. Sándor
Józsefné, Tibold Iván, Ónody György, Dezső Erzsébet, Csapó Gyuláné.
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1.1.2 Telephelyek

Az iskola Nevelőtestületének döntése szerint, a 2011-12 tanévben telephelyek szervezése
kezdődött, melynek eredményeképpen a pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola
alsó tagozatán és a nagyalásonyi Kinizsi Pál Általános Iskolában a 2012-13 tanévtől a
fenntartó által is engedélyezésre került a képzés indítása. Felmenő rendszerben, előképző
osztályokat indítottunk. Tervünk az iskolák elképzelésével megegyezően az, hogy tanáraink a
napközi időtartama alatt megoldják az elméleti és a gyakorlati képzést is. Az intézmények
közötti kapcsolatok és a kihelyezett oktatás koordinálásában fontos szempont, hogy ne csupán
az adott tanulók képzése legyen a cél, de ráadásul mindkét intézmény tudjon ebből profitálni
is. A telephelyeken való képzés anyagi ráfordítást tekintve a növendéklétszám arányaihoz
képest még az úti költséget számítva is kifizetődő, amíg a telephely-intézmények nem lépnek
fel jelentős anyagi többletköltség igényével. Iskolánk számára az eszmei-erkölcsi haszon is
jelentős, hiszen a növendéklétszám gyarapodáson túl, fő tevékenységünk, a klasszikus zene
terjesztésének marketingjében is fontos szerep juthat a telephelyeken kialakuló zenei életnek.

1.1.3 Hangszerek

A hangszerek mennyiségét nézve jónak tekinthető a helyzet. Szinte kivétel nélkül minden
olyan növendéknek tudunk biztosítani gyakorló hangszert, aki hordozható hangszeren
játszik,(fúvósók, vonósok) tehát olyan hangszert, amelyet folyamatosan magánál tart,
hazavihet és az otthoni gyakorlását és az órai munkáját is, ezen végezheti. Kivételt képeznek e
tekintetben a zongorát és ütőhangszereket tanuló növendékek és természetesen a
magánénekesek. Ami ezek minőségét illeti koránt sem ilyen kedvező a kép. Sajnos a
hangszerek zöme régi, elavult sok esetben selejtezésre bőven megérett. Sokszor bizony a
gyermekek megfelelő előmenetelét is gátolják a rossz minőségű hangszerek. Jelenleg a
felújításra, generálozásokra és javításokra nincsen a költségvetésünkben keret.
Örömteli tény, hogy – szakemberek által is alátámasztottan – iskolánk zongorái jó
minőségűek. 2000-2002. évben az összes zongora és pianínó generálozása megtörtént és
természetesen rendszeres hangolásukkal is elősegítjük, hogy jó minőségük hosszú távon is
biztosítható legyen.
Egy ritkábban használt billentyűs hangszer egy csembaló is birtokunkban van. Ezt a
mindennapi oktatásban rendszeresen nem vesszük igénybe, viszont megléte nagyon előnyös.
Alkalmanként nagy hasznát vesszük, mint pl. legutóbb az iskola CD felvételének elkészítése
alkalmával, vagy barokk zenei igények kiszolgálása esetén.
Összesen kettő tantermünkben nincs valamilyen billentyűs hangszer.
Néhány gondolat még az ütőhangszerekről mert e hangszerek helyzete speciális. Hazavihető
ill. otthon használható hangszereket nem tudunk biztosítani, hiszen a tanításban használatos
valamennyi fajtát figyelembe véve (pl. marimba, vibrafon, kisdob, tom-tomok stb.), ez a
megoldás kivitelezhetetlen mert beszerzésük óriási költséggel járna. Az általunk
megvalósítható és támogatható cél az, hogy itt az iskolában minden fontos ütős
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zeneszerszámból jó minőségű álljon rendelkezésre. A ritmus hangszerek gyakorlására otthon
olcsó gumi „gyakorlópárna” megfelelő, a dallamhangszereken történő gyakorlást egy ütős
gyakorló terem kialakításával biztosítjuk, ahol a gyerekek – gyakorlási rend kialakítása után –
tudnak gyakorolni, felkészülni a hangszeres órákra.

1.1.4 Egyéb eszközök, berendezések

Korona utcai épületünkben az elmélet tantermek bútorzata (padok, székek, táblák) korszerű.
A Díszterem berendezése is esztétikus, elegáns. A szaktantermek bútorzatán, felszereltségén
javítanunk kell a jövőben. Sikerült a kialakított könyvtárhelyiségben elhelyeznünk a teljes
kotta és könyv gyűjteményünket. Nagy büszkeségünk a hangstúdiónk. Megléte nagyban segíti
a szakmai munkát, hiszen a hangversenyeken elhangzott produkciókat kérésre kiváló
minőségben archiválni tudjuk, így tanáraink számára bármikor visszahallgathatók,
elemezhetők. Professzionális minőségű felvételek készítésére van lehetőség, bérbe is lehet
venni stúdiónk szolgáltatásait, természetesen az iskolai feladatokhoz igazodva. Ehhez
hangmérnököt kell alkalmazni a speciális (Machintosh) rendszer miatt.

1.1.5 Tartalmi munka

Összességében a Bartók Béla Zeneiskola oktató-nevelő munkája kiváló. Minden szakon,
minden évben vannak kiemelkedő eredményeink, ezek között gyakran országos színvonalú
mércével mérve is. A területi, megyei, regionális szakmai versenyeken rendszeresen előkelő
helyezéseket érnek el növendékeink.
Jelenleg, mintegy 310 gyermek tanul iskolánkban.
A tanított hangszerek palettája szinte teljes egészében felöleli a klasszikus zenében
használatos instrumentumok családját. A vonós hangszerek közül hegedűn, gordonkán, a
fafúvós hangszerek közül fuvolán, klarinéton, fagotton, a rézfúvós hangszerek mindegyikén,
tehát trombitán, kürtön, harsonán, tubán és az összes ütős hangszeren folyik oktatás.
Természetesen zongorán, továbbá magánének tanszakon is lehetőség van tanulni.
(A pedagógus álláshelyek megoszlását lásd az 1.Táblázatban.)
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1. táblázat
Személyi állomány megoszlása
Pedagógusok
Kinevezett
teljes

Kinevezett
részmunkaidős

fuvola

2

1

klarinét

1

Hangszerek

Megbízási
szerződéses
(óraadó)

3
1

trombita

1

kürt

Összesen

1

1

1

harsona

1

1

zongora

4

4

zongora + magánének

1

1

hegedű

1

1

hegedű + szolfézs

1

1

gordonka

2

2

gitár

1

1

ütőhangszerek

1

1

szolfézs

1

1

szolfézs + fagott

1

1

ÖSSZESEN

18

2

20

szakirányú felsőfokú
végzettséggel
rendelkező

18

2

20

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
Beosztás

Kinevezett
teljes

Kinevezett
részmunkaidős

Megbízási
szerződéses

Összesen

iskolatitkár

1

1

takarító

1

1

fűtő-karbantartó-portáskertész

1

1

Tervezzük a projektoktatás kísérleti jelleggel történő bevezetését. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy egy adott művet, alapos részletességgel, többféle nézőpontból megközelítve, a
növendéket oktató különböző szakterületű pedagógusok összehangolt munkájával tanítunk
meg.
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Iskolánk, múltjából fakadóan is a klasszikus zene oktatásának otthona. A tanított hangszerek
szinte kivétel nélkül a szimfonikus zenekarban is használatosak. Ez meghatározza a tanítás
alapanyagául szolgáló zene jellegét is. Ez a muzsika nagyrészt az európai műzene
legértékesebb alkotóit és alkotásait öleli fel a zenei barokktól a XX. század zenéjéig. Kisebb
részt pedig a barokk előtti zene, a reneszánsz kor, ill. napjaink zenéjét jelenti. Nagyon
fontosnak tartjuk, a magyar népzene, ill. annak műzenébe oltott kincseinek tanítását is. A
zenei közízlést - lehetőségeink szerint a jövőben is – e muzsika népszerűsítésével kívánjuk
fejleszteni, elmélyíteni, de nem zárkózunk el az értékes populáris zene használatától sem.
Tanáraink végzettségüket tekintve kivétel nélkül szakirányú főiskolai, ill. egyetemi
végzettséggel rendelkeznek és megbízható, jó oktatói hangszereiknek.
Meghatározó szerepe van a zenetanulásban a tanár-növendék viszonynak. Az oktatásinevelési célok megvalósításának egyik legfontosabb elemének tartjuk a tanár egyéniségét.
Lehet egy tanár kiválóan felkészült, lehet virtuóz, osztályon felüli muzsikus, ez mind „nem
sokat nyom a latban”, ha a növendékben nem tudja felkelteni az érdeklődést, nem tudja
rávenni figyelmes és rendszeres gyakorlásra, nem tudja kialakítani benne az igényt, a szebbre,
jobbra való törekvésre a zenei megvalósításban.
A zenetanítás nemcsak a zene tanításában merül ki: a ritmus, dallam, harmónia tanításában.
Ennél több kell ahhoz, hogy komplexebb és lélekformáló legyen. Az utóbbi tényező a
görögök óta nyilvánvaló – sőt az ősi időktől kiemelt fontosságú, meghatározó az ember
közérzetét-, életminőségét tekintve is. A komplexitást a társművészetek, irodalom, építészet,
képzőművészet bevonásával oldhatjuk meg.
Ezen kívül – már a kezdetektől a fentieken kívül – történelmi utalásokkal kell alátámasztani
az adott tanítani valót. Stíluskorszakokat magyar és egyetemes történelemmel és történésekkel
kell kiteljesíteni.
„Próbáljuk meg az ifjúságot jó zenére tanítani, amilyen korán csak lehet.
A zene elemei külön-külön is értékes nevelő eszközök. A ritmus figyelmet, koncentrációt,
határozottságot, beidegező képességet fejleszt. A dallam az érzés világát nyitja meg. Az erő
fokok változása, a hang színe: hallásszervünk élesítője.
Az ének végül oly sokoldalú testi működés, hogy testnevelő hatása is felmérhetetlen, - ha tán
valakinek a léleknevelés nem volna fontos.”
/Kodály Zoltán/
Végezetül a tanár-növendék viszonyban a tanár egyéniségében az is fontos, hogy mennyire
érdeklődő, személyes felelősségének érzi-e növendéke személyiségének fejlődését. Míg az
óra előtt előkészíti hangszerét, el ne mulasszuk megkérdezni – főleg ha lógó orral jön az órára
– hogy milyen napja volt délelőtt az iskolában? Ha gondterhelt, mi bántja? Így tudunk lelket
vizsgálva, lélekre hatva oktatni-nevelni.
Zenetanításunk szólóhangszer dominanciájú. Ez természetes is, hiszen hangszeres órán a
növendékek egyedül, kvázi szólistaként muzsikálnak. Ezt ellensúlyozandó nagy figyelmet
fordítunk a társas zenélés, az együtt muzsikálás különböző formáira. Elsősorban a vonós- és
fúvószenekari munkára gondolunk, de szinte ugyanilyen fontos a kisebb
kamaraegyüttesekben végzett munka is.
12

Kétségtelen, hogy a zenekari munka és a kamarazene az egyéni hangszeres tanítástól eltérő
jellegű és bizony nehezebb munkát jelent, viszont a végeredmény egy még teljesebb élményt
nyújthat gyermeknek, tanárnak és hallgatónak egyaránt.

1.1.6 Az iskola szerepe a város életében

„A zene felszabadító hatása az általános intelligenciára nyilvánvaló.
Most értjük, miért volt a görög nevelésben központi helye.
Tapasztaljuk egyértelműen kedvező hatását az összes közismereti tárgyra.
Nyelvet, helyesírást könnyebben tanul a vájt fülű.
Élő nyelvünk eldurvult, mert nincs kiművelt hallásunk.”
/Kodály Zoltán/

Zeneiskolánk fő profilja a klasszikus zene oktatása. Emellett más, a zenéhez, művészetekhez
közel álló egyéb kulturális tevékenységet is folytat.
Tanáraink, tanulóink rendszeresen részt vesznek a város kulturális rendezvényein. Fellépnek
különféle szervezetek, cégek, egyesületek, intézmények által szervezett programokon.
Állandó szereplői a testvérművészet, képzőművészet kiállításainak, azaz a Somogyi Galéria, a
Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ, Református Kollégium, Kékfestő Múzeum stb.
rendszeres kiállításainak megnyitóin.
Növendékeink közreműködnek anyaiskolájuk kulturális bemutatóin, zenés hangszeres
produkciókkal.
A növendékhangversenyeken kívül – amelyek elsősorban a hangszeres munka velejárói, a
szülők mellett bármely zenét szerető érdeklődő előtt nyitva állnak – saját szervezésű
koncerteket, koncertsorozatokat létrehoztunk már eddig is. Újabban alapítványunk – a Pápai
Bartók Béla Zeneiskoláért Alapítvány segítségével tesszük. Választható iskola lévén,
különleges hangsúlyt kell, hogy kapjon a tanév feladatai között az utánpótlás „tervezése”.
Beiskolázási időszakunkban – április, május környékén – egyre intenzívebb
programsorozatokkal jelenünk meg a város és környéke összes óvodájában. Ezen kívül az
összes általános iskola alsó tagozatos növendékét meghívjuk szervezett formában iskolánk
dísztermébe, ahol az utóbbi három évben már jól bevált, mesei alapokra épített élőzenei
produkciókat nézhetnek, hallgathatnak. Prokofjev: Péter és a farkas c. művének átdolgozása,
vagy Muzsika Zsuzsika vidám története mindig mosolyt csal a gyermekarcokra, miközben a
tanárainkból álló zenekar játéka, a valódi hangszerek hangzásvilága felejthetetlen marad
emlékeikben. Propagandánkban bevált és a beiratkozás előtti hetekben évente ezen túl is
szeretnénk megvalósítani magunk között csak „Nagy Durranásnak” nevezett
rendezvényünket, melyhez egyik évben a Színház teljes épületét, majd a Zeneiskola egészét
használtuk ki, hogy bepillantást tudjunk adni a nálunk folyó munka minden vonatkozásával
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kapcsolatban, megválaszolhassunk minden oktatásunkra vonatkozó kérdésre és nem utolsó
sorban személyes ismeretségek köttethessenek.
Nyílt hetet évek óta tartunk, amikor egy hétig minden érdeklődő előzetes bejelentkezés nélkül
látogathatja óráinkat, saját szemével-fülével informálódva arról, ami őt érdekli. Ezeket a
programokat a jövőben is kívánjuk szervezni, mert úgy gondoljuk, hogy a szülőkön keresztül
érhetjük el, hogy gyermekeik iskolánk tanulói legyenek. Ezzel saját utánpótlásunkat is
biztosítjuk amellett, hogy hozzájárulunk a város kulturális életének gazdagításához.
A város hangversenyéletének régóta elismert színfoltja, tanáraink évente megrendezésre
kerülő Tanári hangversenye.
A tanév legeredményesebben teljesítő tanulói közül kerülnek ki az „Aranyosok
hangversenye” elnevezésű koncert szereplői. Ez egy év végén megrendezett
jutalomhangverseny, amit eddig a Pedagógus Művelődési Házban, vagy a felújított
Eszterházy kastélyban tartottunk.
Szellemi munkánkkal, kapcsolatainkkal igyekszünk segíteni a város komolyzenei
hangversenybérletének megvalósítását és sikeres működését.
Egykori és mai növendékeink közül sokan tagjai a város több amatőr zenei művészeti
csoportjának, nevezetesen a Városi Fúvószenekarnak, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő
Központ Kamarazenekarának és a Bárdos Lajos Városi Vegyeskarnak, de az egyházi kórusok
munkájában is részt vállalnak kollégáink. Az ott folyó elismerésre méltó munkával, az
együttesek hangversenyein való részvétellel tevőlegesen is hozzájárulunk a város zenei
életéhez. Ezt a szép és nemes hagyományt a jövőben is segíteni szeretnénk. Számunkra a
legnagyobb elismerés, ha a nálunk megszerzett hangszeres és zenei tudást a későbbiekben
saját elhatározásból, kedvtelésből is hasznosítják egykori tanítványaink.

1.1.7 Eredményeink, kapcsolataink

Ha az iskola eredményeit fel kívánnánk sorolni – már csak a több mint 77 éves múltból
adódóan is, – nagyon terjedelmessé válna e program, úgyhogy ettől eltekintünk.
A Bartók Béla Zeneiskola emlékkönyve több mint 40 év távlatából őrzi az iskola
eredményeit, emlékeit. A számolatlan emlékként tovább élő eredmény mellett meg kell
említenünk iskolánk első hangzó emlékét a Hol volt, hol nem volt… címet viselő CD lemezét.
Mint ahogy az előző fejezetben szerepel, kapcsolataink a helyi iskolákhoz, művelődési és
egyéb közéleti intézményekhez rendezettek, jók. A zenei versenyek, találkozók alkalmával
rendszeresen van módja növendékeinknek, tanárainknak találkozni máshol tanuló, tanító
társaikkal, kollégáikkal, ahol szakmai és személyes barátságokat alakíthatnak ki. Határainkon
túli – elsősorban a testvérvárosokban működő – zeneiskolákhoz fűződő kapcsolataink még
igen szerények. Kíváncsian várjuk, hogy az átalakuló oktatási rendszerben lesz-e erre –
elsősorban anyagi – lehetőség.
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1.2 Finanszírozás

Intézményünk már költségvetési intézményként működik, forrásainkat a Központi
költségvetés feladatfinanszírozási rendszer alapján állapítja meg. Ennek alapját a
növendéklétszám képezi. A fenntartás 2013. április 01-től – bízunk benne – hosszú időre
rendeződött, fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalai
u. 10-14.) közvetlenül pedig a Pápai Tankerület rendezi ügyeinket.
Az iskolánk működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés biztosítja, melyet a
tanuló által igénybe vett szolgáltatás díja (térítési- és tandíj) és a közoktatási intézmény más
saját bevétele egészíthet ki.
Egy tanulóként lehet figyelembe venni, azt, aki részére az iskola a tanítási év átlagában
legalább heti 4 foglakozáson való részvételt biztosít, akkor is, ha négynél több foglalkozáson
vesz részt, illetve több tanszakra jár.
Azoknak a tanulóknak a számát, akik részére az iskola a tanítási év átlagában heti 4 tanóra
foglalkozásnál kevesebbet biztosít, kettővel el kell osztani.
Az előképző évfolyamra járó tanulók létszámából csak annyi tanuló vehető figyelembe, mint
az első és második alapfokú évfolyamra járó tanulók létszámának l20%-a, ennél a számításnál
az előképző évfolyam és az első alapfokú évfolyam tényleges létszámát kell figyelembe
venni.

1.2.1 Térítési díj és tandíj

Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti iskolában
heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának és
elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás,
továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata.
Tandíjat kell fizetni a heti 6 tanórát (300 percet) meghaladó foglalkozás, a 22- év elérésétől
minden tanórai foglalkozás esetén.
A térítési díj és tandíj mindenkori mértékét a fenntartó állapítja meg.
A fenntartó meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési
díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit.
Jelenleg az alábbiak szerint kerül kiszámításra:
A Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének módosított 9/2011. (IV.29.)
önkormányzati rendelete, amely megjelent a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2011. április 29. számában:
„... 3. A térítési díj és a tandíj mértéke
3.§ (1) Az intézményekben a Kt. 115. §-ában meghatározott szolgáltatások a tanulók számára
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térítési díj, a 116. §-ban meghatározott szolgáltatások tandíjfizetési kötelezettséggel
vehetők igénybe.
(2) A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának
b) 10%-a a Kt. 115.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben kizárólag
csoportos oktatásban részt vevő tanulóknál, 13%-a a Kt. 115.§ (1) bekezdés c)
pontjában meghatározott esetekben az egyéni hangszeres főtárgyi képzésben részt
vevő tanulóknál
(3) Az oktatási intézményben használt hangszer használati díját a térítési díj tartalmazza.
A tanuló által az iskolától kölcsönzött hangszer kölcsönzésekor kölcsönzési díjat kell
fizetni, melynek mértékét az intézmény szervezeti és működési szabályzata
tartalmazza.
(4) A tandíj tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának 75%-a.
(5) Az intézmény igazgatója a Kt. 115. és 116. §-ában felsorolt pedagógiai szolgáltatások
közül az általa vezetett intézmény egyes pedagógiai szolgáltatásaira vonatkozó – és a
megállapítást követő tanévben fizetendő – térítési- és tandíjak alapösszegeit minden év
április 30-ig határozza meg a Kt. 117. §-ában foglaltak szerint.
(6) Az intézmény igazgatója minden év április 30-áig tájékoztatja a megyei főjegyzőt a
szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának összegéről, valamint a megállapított térítési- és tandíjak alapösszegéről.
(7) A térítési- és tandíjjal kapcsolatos intézményi szintű rendelkezéseket az intézmény
szervezeti és működési szabályzata, valamint házirendje tartalmazza.
4. Tanulmányi eredmények alapján járó kedvezmények
4.§ (1) A tanulót a kitűnő vagy jeles átlagú tanulmányi eredménye, valamint országos
tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezése alapján a térítési díj és a tandíj
alapösszegét csökkentő kedvezmény illeti meg. A kedvezmény mértékét az intézmény
igazgatója állapítja meg, amely nem haladhatja meg az alapösszeg 30%-át.
(2) A tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmény első alkalommal az első évfolyam első
félévének tanulmányi eredménye alapján illeti meg a tanulót.
(3) Az intézmény igazgatója a tanévre megállapított térítési díj összegének a második félévre
esedékes részét a tanuló tanulmányi eredménye szerint szükség esetén csökkenti vagy
növeli.
(4) A továbbiakban a kedvezményt tanévenként a tanulmányi eredmény függvényében kell
megállapítani.
5. Szociális kedvezmények a térítési- és tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél
5.§ (1) A tanuló szociális helyzete alapján a térítési díj és a tandíj alapösszege – kérelemre –
legfeljebb 30 %-kal mérsékelhető. A mérséklésről az intézmény igazgatója a
bemutatott dokumentumok alapján dönt.
(2) A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet együttes figyelembevételével
megállapított kedvezmény nem haladhatja meg a térítési díj alapösszegének 50 %-t.
(3) A térítési díj és a tandíj – egyéni mérlegelés alapján – átmenetileg elengedhető, ha a
fizetésre kötelezett a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendszeres jövedelemmel (továbbiakban
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jövedelem) nem rendelkezik.
(4) Szociális helyzete alapján nem adható térítési díj- és tandíjcsökkentő kedvezmény annak a
tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi
nyugdíj összegének 150%-át eléri vagy meghaladja.
(5) A kedvezmények elbírálásánál a kiskorú és a nagykorú eltartott tanulóknál a szülők
(gondviselők) vagyoni és jövedelmi helyzetét, a nagykorú és eltartásáról önmaga
gondoskodó tanuló esetében a tanuló vagyoni és jövedelmi viszonyait kell figyelembe
venni. A megállapított térítési és tandíj megfizetése ennek megfelelően kötelező.
(6) Ha a tanulót azért terheli térítési, illetve tandíjfizetési kötelezettség, mert a tanulmányi
követelmények nem teljesítése miatt kényszerül az évfolyamot, érettségi vizsgát, szakmai
vizsgát részben vagy egészben megismételni, szociális kedvezményben nem lehet
részesíteni.
6. A kedvezmények megállapításának rendje
6.§ (1) Az intézmény igazgatója a megállapított térítési- és tandíjak alapösszegéről, valamint
a tanulmányi eredmények alapján az e rendelet szerint járó mérsékléséről, illetve a
szociális helyzet alapján adható kedvezményekről, azok feltételeiről és a feltételek
fennállásának igazolási módjáról, továbbá a térítési- és tandíjak fizetésének
szabályairól tájékoztatja az intézmény tanulóit minden év május 15-éig, az
intézménybe felvételre jelentkezőket a beíratásig.
(2) A szociális helyzet alapján adható kedvezményre való igényét az intézmény tanulója
minden év május 31-éig terjesztheti elő.
(3) Az első évfolyamra beiratkozott tanuló a kedvezményt a beiratkozástól számított 15
napon belül kérheti.
(4) Rendkívüli körülmények miatt a térítési- és tandíj átmeneti elengedését vagy
megfizetésének halasztását a tanuló bármikor kérheti.
(5) A kedvezmény(ek)re való jogosultságot beiratkozáskor, a kérelem benyújtásakor
igazolni kell. Késve benyújtott dokumentumok alapján a kedvezményeket,
mentességeket csak a következő félévkor lehet érvényesíteni.
(6) A tanuló a szociális helyzet alapján megállapított kedvezmény esetén a jogosultság
alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változást 15 napon belül köteles
bejelenteni az intézmény igazgatójának. Ha a kötelezettségének nem tesz eleget, az
elengedett térítési díjat, illetve tandíjat utólag köteles megfizetni.
1. Szociális kedvezményre jogosult,(max.
Kedvezmény
30 % az alapösszegből) akinek az egy
Tanulmányi átlag
főre
jutó jövedelme (2013-ban) nem éri
mértéke / %
el a 42.750,- Ft-ot, amennyiben eléri,
úgy nem jogosult a kedvezményre.
5-4,5
30%
A
tanulmányi
átlag
alapján
adható
kedvezményeket lásd a táblázatban,
4
20 %
de a Veszprém Megyei Önkormányzat
közgyűlésének módosított 9/2011. (IV)29.
3,5 (ha a főtárgy 4
10 %
önkormányzati rendeletének 5. § (2) bekezdése
vagy 5-ös)
alapján „a tanulmányi eredmény és a szociális
helyzet
együttes
figyelembevételével
3 - 2,5 - 2
0%
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megállapított kedvezmény, nem haladhatja meg a térítési díj alapösszegének 50 %-át. Ez a 618 éves korúaknál 6.100,- Ft, 18-22 éves korúaknál 14.100,- Ft, tandíj esetében 35.250,- Ft.
Ezt a minimum összeget mindenkinek be kell fizetnie.
Az átlag kiszámításánál a szorgalom osztályzatát figyelmen kívül kell hagyni.
A tandíj tanévenként, a szakmai feladatra – tanévkezdéskor számított – folyó kiadás egy
tanulóra jutó hányadának 75%-a.
Ha az iskola heti négy foglalkozást biztosít, akkor erre a növendéknek kötelezően járnia kell,
és csak nyomós indok alapján kérhet írásban az igazgatótól felmentést az órák egy részéről.
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2 Nevelési program

2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei,

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
2.1.1 Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói
„Mi is tehát a zene hivatása?
A világegyetem örök harmóniáját tükrözni és hirdetni az embereknek, hogy megtanuljanak
beilleszkedni. Mert ebben a háború rettentő hangzavarának nincs helye. A világmindenség
egy nagyszerűen működő gépezet, csak az ember rontja el újra meg újra a ráeső részt.
A zene célja, hogy… táplálkozzunk vele. A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.
Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül
nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.
A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése.”
/Kodály Zoltán/

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei
nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére,
biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére
építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok,
értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság
– alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai
készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység
tudatosítására.
A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait
ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának
gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

2.1.2 A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai

A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése.
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A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a
dinamikai és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális
készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása).
A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése.
A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás
kialakítása.
Rendezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása.
A zenei műszavak és jelentésük megismertetése.
A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése.
A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének,
a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése.
A kortárs zene befogadására nevelés.
A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.
Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása.
A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására
való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.
A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben.
Tehetséggondozás.
A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése.
A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése.
Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein.
Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre való
előkészítés, ösztönzés.
Cserekapcsolatok létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi zeneoktatási
intézményekkel.

2.1.3 Zeneiskolánk oktatási-nevelési céljai

Milyen a jó zeneiskola? Mitől válhat sikeressé? Milyen zeneiskolába járnak szívesen a
gyerekek? Mit várnak el a zeneiskolától a szülők? A felsorolt néhány – és további sok-sok
hasonló – kérdésre nem könnyű a válasz. Ezelőtt néhány évtizeddel, talán sokkal
egyszerűbben lehetett válaszolni az előbbi kérdésekre. „A jó zeneiskola az, ahol
tisztességesen megtanítják egy adott hangszeren való játékra a tanulót.”
Ma, a XXI. század elején nem ennyire egyszerű a helyes és igaz válasz megfogalmazása.
Összetettebb igényeket kell kielégítenie napjaink zeneiskolájának és a helyes üdvözítő utat
bizony egyre nehezebb megtalálni.
Egy jó, sikeres zeneiskolának többet kell nyújtania a szigorúan vett szakmai munkánál. Ez az
alap, ami szinte természetes, de ezen túl az iskola így a zeneiskola is egy közösséget, jellemet
formáló intézmény is egyben. Oktat, tanít és – ami a legfontosabb – nevel. Ezt a jogalkotók is
így gondolták és a Köznevelési törvény létrehozásával többek között azt a szándékot is ki
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kívánták fejezni, hogy a közoktatásban erősödnie kell a nevelés szerepének. A zeneiskolák
eddig is messzemenően megfeleltek ennek az igénynek, hiszen a zeneiskolai hangszeres
órákon, mivel egyéni oktatás folyik, a tanár egy időben csak egy tanulóval foglalkozik. Így
kialakulhat egy közvetlen tanár-tanuló kapcsolat, amely a szakmai munka mellett nagyon
fontos, hasznos.
Ma, amikor a család – mint a legfontosabb emberi közösség – lassan elveszíti funkcióját, egy
jó zeneiskolai pedagógus munkájával, sok tekintetben képes ellensúlyozni ezt.
Többször visszatérő kérdésként fogalmazódik meg az alapfokú zeneoktatásban: Mi a
fontosabb, mi az, amely előbbre visz, mely tanári hozzáállás a helyes? A lehető legmagasabb
szint elérésére törekedve kell tanítani növendékeinket? A zenei versenyeken a legjobb
helyezés megszerzését kell kitűzni célul? Vagy eltekintve ezektől, arra törekedni, hogy
szeresse a muzsikát a zeneiskolába járó? Természetesen mindkettő cél – és az odavezető út –
is fontos. Ebben az esetben is – mint oly sokszor az életben – az arányok helyes
megválasztása a döntő.
„Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene.
Erre az örömre azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el odáig.”
/Kodály Zoltán/

A Bartók Béla Zeneiskola a zene megszerettetését tekinti fontosabb célnak, természetesen
nem lemondva arról, hogy az arra képesnek mutatkozókból a lehető legtöbbet kihozza a
hangszeres játék és az elméleti tudás tekintetében.
Összességében a mi iskolánk alapvető feladatát következőként fogalmazhatnánk meg:
Az adott gyermek képességeinek, adottságainak, habitusának, szorgalmának, családi
hátterének figyelembe vételével megtanítani a hangszeres játékra, de elsősorban e munka
segítségével az értékes zenét megértő, elfogadó és szerető fiatalok nevelése, akik tudnak
különbséget tenni értékes és kevésbé értékes, intellektuális és szórakoztató, vagy egyszerűen
jó és rossz zene között.
További fontos feladata és szerepe iskolánknak, hogy munkájával pozitívan befolyásolja
tágabb környezete kulturális és szorosabban véve zenei életét, ízlését.

2.1.4 Fejlesztési koncepciónk

Iskolánk eddigi arculatán a jövőben sem kívánunk változtatni, továbbra is értékes zenei anyag
segítségével, igényes zenei munkát fogunk végezni. Munkánk alapvetően a hangszeres tudás
megbízható szintű elsajátítására irányul. De nem fejeződik be ezzel.
Munkánk következő részein kívánunk változtatni a jövőben: célunk a zeneiskolai zenekarok
működésének stabilizálása és gyors fejlesztése. Ez a munka nem történhet más zeneiskolai
tanórák kárára, csak a növendékek meggyőzésével a zenekari munka megszerettetésével.
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További hangszeres együttesek megalakítását is lehetségesnek tartjuk: szeretnénk, ha
működne a jövőben fuvolazenekar, nagy létszámú cselló-együttes iskolánkban. Bár, fő
profilunk a hangszeres oktatás, énekkari foglalkozásokat is biztosítunk a választható órák
között.
Nehézségek a nagy együttesek működtetésében a gyerekek évről-évre drasztikusan
megnövekvő leterheltsége, időhiánya. Ennek hozadéka, hogy a kötelező órák mellett egyre
kevesebben tudnak élni a szabadon választható lehetőségekkel.
További nagyon hasznos zenélési mód a kamarazene, tehát a kisebb, néhány főt számláló
különféle hangszer összeállítású együttesekben történő zenei képzés. A főtárgy tanároknak
valószínűleg az előbb említett nehézségek miatt egyre inkább ebbe az irányba kell
gondolkozni, hiszen kevesebb ember könnyebben összeszervezhető egy időpontba.
Alapvizsgázott növendékeink nagy része a kötelezően választott foglalkozását így
könnyebben tudja beosztani és változatos, tartalmas formában tervezheti meg.
Nagyon fontos feladatunknak tekintjük az előképző 1. ill. 2. csoportok megerősítését. Ennek
elősegítésére szolgál a Nyílt hét is, természetesen az összes beiskolázási programunkkal
együtt. Ezen évfolyamaink feltöltését segíti elő Hangfogócska programsorozatunk is, melynek
keretén belül sikerült a résztvevő óvodásokat érdekelté tennünk a zeneiskolai munka
megízlelésében. A program az évek folyamán jelentős fejlődésen ment keresztül, és
tapasztaljuk, hogy egyre hatékonyabban szolgálja célját, vagyis a hozzánk bekerülő
legfiatalabb korosztály már nem véletlenül, hanem nagyon is határozott elképzelésekkel
érkezik..
Fontos, hogy a hangszeres képzés előtt a gyerekek 1-2 évig elméleti oktatásban részesüljenek,
természetesen a koruknak megfelelő játékos, közvetlen, élményt adó, de mindemellett
eredményes módon. Régi tapasztalat, hogy azok a növendékek, akik előképzőbe jártak,
nagyobb sikerrel végezték hangszeres tanulmányaikat, mint azok, akik nem voltak
előképzősök.
Tehát már az óvodás korban – az óvodában tartott zenés-mesés hangszerismertető
foglalkozásokkal – meg kell „kínálni” a csemetéket. Ezt tűzi ki célul a Hangfogócska
program, amit természetesen a pedagógusok, a tanítási idővel le nem kötött idejükben
végeznek. Így a megfelelő létszámú utánpótlást is biztosítani tudjuk.
„A jövendő hangszerjátékosnak is érdeke, hogy előbb tanuljon olvasni, mint ahogy
hangszerhez nyúl. Miért? Mert… óvakodni kell attól, hogy egy hangszerhez, annak fogásaihoz
tapadjon a hangképzet. A hangképzetének minden materiális asszociációtól függetlenül kell
élni. És ezt úgy érhetjük el, hogy a hangszertanulás előtt tanulunk meg olvasni, szolmizálni.
Előképző nélkül senki se nyúljon hangszerhez.”
(Kodály Zoltán)
Célunk tehát, hogy a tanult hangszer mellett minél többféle un. kötelezően választható órán
vehessenek részt növendékeink. Természetesen biztosítjuk az elméleti oktatást is igény szerint
a kötelező négy év utáni szolfézsórákat, továbbá zeneirodalom és zeneelmélet órákat is
látogathatják tanulóink.
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2.1.5 Jövőnkről

Jövőbeni munkánkat nagyban befolyásolhatja az iskolánk iránt érdeklődő gyermekek
számának alakulása.
Az utóbbi években folyamatosan meglévő probléma országos szinten is, hogy fogy a népesség
létszáma. Az országos demográfiai tendenciákkal összhangban – az iskoláskorúak
vonatkozásában – mérsékelten csökkenő tanulólétszám prognosztizálható.
Természetesen ezek a változások az általános iskolások mellett hatással vannak a választható
intézményekre is így a zeneiskolára is. Megvizsgálva az utóbbi néhány év adatait örömmel
tapasztalhatjuk, hogy az általános iskolákban már megfigyelhető gyereklétszám csökkenés
intézményünkben lényegesen kisebb, kevésbé érzékelhető. Ezt a kedvező tendenciát
mindenféleképpen meg szeretnénk tartani, de ez nem lesz egyszerű.
Számolnunk kell a zeneiskolákkal szembeni csökkenő érdeklődéssel, amelyet sajnos már ma
is érezhetünk. Ennek a negatív tendenciának több összetevője van.
Vegyük szemügyre ezeket!
A háttérben fő okként a rendszerváltozás után rohamléptekben kialakuló piacgazdasági
viszonyok állnak.
Abban a társadalomban, ahol a meglévő vagy megszerezhető anyagi javak a jólét határozza
meg az emberek gondolkodását, természetesen visszaszorulnak az olyan szellemi értékek,
mint művészet, kultúra, zene.
Természetesen a mondás, hogy „a tudás hatalom” még igaz, de ma szinte kizárólag a pénzre,
anyagi értékre lefordítható tudás a fontos, és valljuk be a zenei műveltség – kevés kivétellel nem ilyen tudás, ismeret.
Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy a befektetett munkánk, előre tervezésünk, lehetőségeink
kihasználása meghozza gyümölcsét, így a jelenlegi növendék létszám megtartása reálisnak
látszik.
Hisszük, hogy a jelenlegi állapot átmeneti és a gazdaság erősödésével, a jóléti társadalom
mihamarabbi kialakulásával erősödni fog a kultúra, a szellemi értékek iránti igény is. Olyan
munkát kell végezni, amely színvonalas, de egyben vonzó, érdekes, élményt adó
elfoglaltságot jelent a kötelező általános iskolai munka mellett. Ma ez korántsem könnyű
feladat, hiszen a gyermekek kötelező iskolai leterheltsége nagyon megnőtt. Az egész napos
iskola bevezetése sem az AMI-knak kedvez. Ezért különösen fontos az élményt adó
zeneiskolai munka előtérbe helyezése a csak követelő, számon kérő iskolával szemben.
„Mit kellene tenni? Úgy tanítani az éneket és a zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség
legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsuk a nemesebb zene szomját.”
(Kodály Zoltán)
Ezért helyezünk programunkban nagy hangsúlyt a közös muzsikálás különböző formáira és
olyan szereplési lehetőségek kialakítására, ahol növendékeink szívesen, örömmel
bizonyíthatják tudásukat.
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Emellett meg kell őriznünk oktatásunk színvonalát, az iskola köznevelési intézmény jellegét
is. Nem engedhetjük meg, hogy klubfoglalkozás szintjére süllyedjen a zeneiskolai
tevékenység. Kell, hogy legyen tehát elvégzendő anyag, osztályozás, vizsgák, természetesen
az adott gyermek képességeinek figyelembevételével, rugalmasan kialakítva.
Egy dologban nem lehetünk elnézőek! A rendszeres otthoni gyakorlást meg kell követelnünk
növendékeinktől. Meg kell értetnünk a gyerekekkel, ill. a szülőkkel, hogy következetes
gyakorlás nélkül – a legjobb tanterv, a legfelkészültebb tanár, a tökéletes körülmények és
tehetséges növendékek ellenére – sem lehet kellő eredményt elérni.
Nevelni a szó valódi értelmében pedig csak oly módon lehet, ha a nevelő a neveltjére, mint a
teljes emberré válás lehetőségét magába rejtő egyénre tekint. Ha a tanítványaiban nem csupán
leckék felmondóját, tanulmányi versenyek potenciális győztesét, koncerttermek jövendő
sikeremberét látja. A gyermek e felfogásban nem egyszerűen memorizálásra
beprogramozható finom gépezet, hanem test-lélek-szellem bonyolult egysége. Élmény, játék,
kreativitás, tanulói aktivitás – ezek a kulcsfogalmai Kodály pedagógiai írásainak is.

2.2 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

2.2.1 Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében

A művészeti tevékenység, mint minden tevékenység magában hordozza a
személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti és
egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A művészeti
nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen
tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a
kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, képző- és
iparművészetben, valamint a színművészetben és bábművészetben ötvöződnek.
Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti,
hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség.
A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét,
az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat
az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az
eredményes szereplés összetevői.
A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az
akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez.
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze
identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit,
erősítse a közösséghez való kötődést.1

1
1. melléklet a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelethez, I. rész
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2.3 Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével

kapcsolatos feladatok
„A közösség olyan emberi együttélés, amelyet a közösségi érdek, közös cél, közös értékrend és
a tudat tart össze.”
(Hankiss Elemér)

Az igazi nevelőközösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális
értékek hordozója, közvetítője amellett, hogy messzemenően figyelembe veszi a közösség
tagjának egyéni sajátosságait. Célja, hogy a közösség, mint tevékenységi keret segítse az
egyén fejlődését, képességeinek kibontakoztatását úgy, hogy azok egyéni lehetőségeinek
maximumára jussanak el.
A közösségi nevelés területei:
• a család
• az iskola
• az iskolán kívüli közösségek.

2.3.1 A közösségfejlesztés színterei

A közösségfejlesztésre az intézményen belül sor kerülhet:
• a tanórákon (különös tekintettel a csoportos órákra)
• a tanórán kívül felnőttek által szervezett foglalkozásokon
• a tanórán kívül diákok által szervezett foglalkozásokon
• a szabadidős tevékenységek keretében
Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai,
céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak:
• az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához,
• véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez,
• a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend),
• a másság elfogadásához,
• az együtt érző magatartás kialakulásához,
• a
harmonikus
embertársi
kapcsolatok
fejlesztéséhez.
Éppen azért, mert valamennyi terület feladata azonos és mivel az iskola nem differenciáltan,
egymástól függetlenül, egymás mellett fejleszti a tanulók személyiségét, hanem közösen
egymást erősítve a tanulók egyéni képességeit, beállítódását figyelembe véve kiemelten
fontos, hogy megjelöljük azokat a legfontosabb, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos
feladatokat, amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi
munkája során.
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2.3.2 A tanórán megvalósítható közösségfejlesztés

Az iskolai nevelés-oktatás kerete a csoport, amely kezdetben nem több, mint azonos korú
tanulók csoportjánál. Közösséggé formálása több éven át tartó pedagógiai folyamat, amelyben
meghatározó szerepe van a csoportvezető pedagógusnak.
Feladatai:
• a tanulókkal szemben támasztott elvárások pontos, egyértelmű ismertetése,
értelmezése
• a felmerülő problémák megoldási lehetőségeinek közös megbeszélése a lehető
legnagyobb csoportaktivitással, véleményalkotó, véleménynyilvánító képesség
• oldott légkör megteremtése, amelyben a tanulók őszintén és nyíltan merik elmondani
érzéseiket önmaguk és mások viselkedéséről
• segítségnyújtás a konfliktushelyzetek megoldásában
• személyes példamutatás
• a közösségben előforduló pozitív és negatív élményanyag elemzése, következtetések
levonása
• jutalmazás
és
büntetés
alkalmazása
• a másság elfogadása
• váljon érzékennyé környezete állapota iránt
• ismerje a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és
ezek elkerülési módját.
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat az egyes tanárok az alábbi módon segítik:
• a tananyag elsajátítása
• segítse a tanulók kezdeményezéseit,
• járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez,
• ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására,
késztessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre,
• tegye képessé a tanulót a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak
megismerésére és elemi szintű értékelésére,
• irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és –
kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének megvédésének a
képességei álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában,
• adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülése, az egészség
megőrzésére és személyi, tárgyi környezete segítse azoknak a pozitív
beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a
gyermekek,
ifjak
egészségi
állapotát
javítják,
• fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész
magatartást.
Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van
feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő
szervezetek vezetőinek is, hiszen megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas
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kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt. A
közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink a következők:
Törekedjünk arra, hogy minden tanuló:
• ismerje meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben
való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek,
• megismerje népünk – elsősorban zenei – kulturális örökségének jellemző
sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit,
• legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a
másság iránt, becsülje meg ezeket,
• váljon érzékennyé környezete állapota iránt,
• kapcsolódjon be közvetlen környezetének értékeinek megőrzésébe, gyarapításába,
• szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok
közös kezelése és megoldása terén,
• legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven használni,
• tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvén
szabatosan kommunikálni,
• az önálló, felnőtt életében képes legyen életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket
hozni, egészséges életvitelt kialakítani,
• ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető
tényezőit és ezek elkerülésének módjait,
• kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások
kialakulásának megelőzéséhez,
• tanuljon meg tanulni,
• tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet,
• legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére,
• tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést.

2.3.3 A tanórákon kívül szervezett foglalkozások formái

A közösségfejlesztésben emocionálisan nélkülözhetetlenek az együttes élmények, a közös
cselekvések. A részben kötetlen együttlétek biztosítják egymás jobb megismerését, a
sikeresen végzett munka örömének együttes átélését; az esetleges kudarcok elemzését,
feldolgozását, tanulságok levonását.
Lehetséges formái:
• Kirándulások, túrák, koncertlátogatások, amelyek az együttes élményen túl lehetőséget
teremtenek nemzeti értékeink jobb megismerésére, megbecsülésére; a természet iránti
tisztelet, a környezet iránti felelősség érzésének felkeltésére.
• A kiállításokon, színházi-, zenei-, irodalmi programokon való részvétel az esztétikai
nevelés mellett szolgálja a kulturált megjelenés, viselkedés normáinak elsajátítását,
gyakorlását.
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•

Az együttes szereplésekben való felkészülések olyan képességek megmutatására is
lehetőséget teremtenek, amelyekre a tanítási órák keretében nincs lehetőség. E
feladatok kiváló terepet jelentenek a közösséggel szembeni felelősség átérzésének
elmélyítésére.

2.3.4 A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai

A tanórán kívüli foglalkozások már kötetlenebb tevékenységi formái és a közösen átélt
kirándulások, túrák, koncertlátogatások érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés kiváló
területei.
Feladata:
• nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére,
• átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy a
különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a
közösséghez való tartozás érzését,
• ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a
közösségben való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek,
• a sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, zenei, képzőművészeti...) járuljanak
hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez,
• a séták, kirándulások mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, és a környezet iránti
felelősség érzését.

2.3.5 Az iskola, mint nagyközösség

Iskolánk tanulói az iskola egészének, mint nagyközösségnek is tagjai. A mindennapokban az
iskolaközösség erősítésének eszközei a különböző korcsoportok összefogását igénylő, az
iskola egészét megmozgató rendezvények. Fontosnak tartjuk az együvé tartozás érzésének
erősítését. Ennek eszközei az iskola közös rendezvényei:
•
•
•
•
•

Karácsonyi hangverseny
Bartók-nap
„Nagy durranás”
Anyák napi hangverseny
Nyári zenei tábor
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2.3.6 Az azonos érdeklődés alapján szerveződő közösségek

Egy-egy csoport szerveződésének fontos motiváló tényezője lehet az azonos érdeklődési
kör. Fontos tevékenységünknek tartjuk, hogy e keretek között ne csak a
tehetséggondozásra kerüljön sor, hanem a közösségben rejlő személyiségformáló erők is
maximálisan kibontakozzanak.

2.4 A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka

tartalma, az osztályfőnök feladatai
A pedagógusok jogait és kötelességeit a hatályos közoktatási és a köznevelési törvény
rögzíti. A pedagógusok részletes, személyre szabott feladatait munkaköri leírásuk
tartalmazza.
A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak:
• tantárgyi órák
• egyéni és kiscsoportos foglalkozások
• kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
• munkaközösség-vezetői feladatok
• könyvtárosi feladatok
• Közalkalmazotti Tanács feladatai
A munkaidő többi részében ellátott feladatok a következők:
• a tanítási órákra való felkészülés
• a tanulók munkáinak értékelése
• a megtartott órák dokumentálása, a helyettesített órák vezetése
• osztályozó vizsgák lebonyolítása
• a munkatervben tervezett versenyek előkészítése, lebonyolítása
• iskolai kulturális rendezvények szervezése
• a pótlékkal elismert és munkatervben tervezett feladatok ellátása
• a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása
• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása
• részvétel nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken
• a tanulók felügyelete az ügyeleti időkben
• tanulmányi kirándulások, koncertlátogatások, iskolai ünnepségek és rendezvények
megszervezése
• iskolai ünnepségeken és rendezvényeken való részvétel
• tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt, pedagógiai célú
munkavégzés
• részvétel az intézmény szakmai ellenőrzéseiben
• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés
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•
•

a leltárrendezésben, leltározásban és a tantermek rendben tartásában való részvétel
a tantermek dekorációjának kialakítása

2.5 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai

tevékenység helyi rendje

2.5.1 A tehetséggondozás feladatai

Természetesen a beiratkozás előtti felvételi meghallgatás ellenére, nem minden
zeneiskolába bekerülő gyerek ugyanolyan képességű. A gyengébbek mellett rendszeresen
vannak kiemelkedő képességű tanulók is. Ezen gyermekek részére – tehetségük
kibontakoztatása érdekében – lehetőség van az emelt óraszámmal történő oktatásra. Ez a
lehetőség alkalmazható a főtárgy és a kötelező tárgyak oktatása esetében is.
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja meghatározza az „A” és
„B” tagozaton tanulók tanóráinak, foglalkozásainak pontos hosszát
A tehetséges növendékek „B” tagozatra irányítása a főtárgy tanár javaslatára, a
tanszakvezető jóváhagyása után a tanév végén, félévkor – indokolt esetben tanév közben is
– történhet.
A tehetséggondozásra adható differenciált óratöbblet odaítélése egy évre szól. Tanszaki
ajánlásra és intézményvezetői döntéssel adható, de vissza is vonható, ha a növendék
előmenetelénél elmarad a kívánt eredmény.
A hosszabb órákon kívül fontosnak tartjuk, hogy a kiemelkedő képességű növendékek
megfelelő számú fellépési lehetőséget kapjanak, így megszerzett tudásukat
megmutathassák és egyben szereplési rutint szerezhessenek.

2.5.2 Felzárkóztatás

Szociális hátrányokkal bíró növendékek tanulási problémáinak enyhítésére, felzárkóztatása
céljából szintén adható óratöbblet, a főtárgy és a kötelező tárgyak oktatására.
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2.6 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi

jogai gyakorlásának rendje
Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a
demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak
szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület
segíti.
A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával –
saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik
megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.
A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak
létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és
pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az
intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
• a házirend elfogadása előtt.
Az intézményi diákönkormányzat megalakulására, működésére, jogállására a
diákönkormányzatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.2

2.7 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az iskola partnerei

kapcsolattartásának formái
Szóbeli kapcsolattartási lehetőség az iskola és a szülők, tanulók között:
• tanévzáró ünnepély,
• szülői értekezlet,
• fogadóóra.
Írásbeli kapcsolattartási lehetőség az iskola és a szülők, tanulók között:
• hirdető,
• tájékoztató füzet,
• postai levél,
• telefon,
• e-mail,
• honlap.
Kapcsolattartási lehetőségek az iskola és a pedagógusok között:

2

2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 48. § (1)-(5)
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• nevelőtestületi értekezlet,
• tanári hirdető,
• postai levél,
• telefon,
• e-mail,
• honlap.
Kapcsolattartási lehetőségek az iskola és partnerei között:
• postai levél,
• telefon,
• e-mail,
• honlap.
A szülőkkel való jó kapcsolattartást segíti Szülői Szervezetünk is. Iskolánk nyitott kíván
lenni a szülők irányába, bármely intézményünket érintő kérdésben, sőt kéri is szülők
elsősorban szellemi, de adott esetben tárgyi, anyagi segítségét is. Diákönkormányzat nem
működik iskolánkban, de minden adott ahhoz, hogy a jövőben – ha a diákság akarja –
megalakulhasson, működhessen.

2.8 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai

2.8.1 Alkalmassági vizsga

Az alapfokú művészeti iskolában, ha az igazgató másképp nem rendelkezett, a jelentkező
képességeit az iskola – adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és szakképzettségű –
pedagógusaiból álló bizottság méri fel. A bizottság a jelentkezők képességeinek felmérése
után javaslatot készít az igazgatónak a kérelem elbírálására, továbbá arra vonatkozóan,
hogy melyik évfolyamra és tanszakra vegyék fel a jelentkezőt. Ha a tanuló az alapfokú
művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell
tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az alapfokú
művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának az adott évfolyamra
meghatározott rendelkezései alapján.3

2.8.2 Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
•
felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
3

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 23. § (2)
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•

engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
•
az alább meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozó vizsgát tehet,
•
a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.4
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek
teljesítésére vonatkozik. Kivéve, ha engedélyezték, hogy a tanuló egy vagy több tantárgy
tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen
eleget A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell
megszervezni.5
Osztályozó vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot
kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A
vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni
kell.6
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen alapfokú
művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát meghaladja, és emiatt a tanuló
teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén
nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor
osztályozóvizsgát kell tennie. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor
tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai
foglalkozást, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye
a tanítási év végén nem minősíthető – mert nem tett, vagy nem tehetett osztályozó vizsgát
– tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.7
Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a
tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem
lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló – választása szerint az iskolában vagy a
független vizsgabizottság előtt – osztályozó vizsgát tegyen.8

2.8.3 Különbözeti vizsga

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni
kívánja.9

4
5
6
7
8
9

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 64. § (2)
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 64. § (3)
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 65. § (1)
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 51. § (7) e), (8)
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 55. § (2)
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 64. § (5)
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A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell
kijelölni. Különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon
belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év
során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő
jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.10

2.8.4 Pótló vizsga

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény,
körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy
gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon
vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a
vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a
vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.11

2.8.5 Javítóvizsga

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
• a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
• az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik,
távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus
15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.12

2.8.6 Alapvizsga és záróvizsga

A tanulók rendszeres nevelés-oktatása, a művészeti alapvizsgára történő felkészítése az
iskola feladata. A tanuló vizsgára történő felkészítése a kötelező tanórai foglalkozások

10 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 65. § (1)
11 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 64. § (6)
12 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 64. § (7)-(8)
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keretében történik. A vizsgára történő felkészülést az iskola a választható tanórai
foglalkozások keretében segíti.13
A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az
utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet.14
Az alapfokú művészeti iskolában a művészeti alapvizsgát és a záróvizsgát a tanév rendjéről
szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontban kell megszervezni. A művészeti
alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgafeladatokat
az intézmény helyi tanterve alapján kell kidolgozni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga
lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát
több alapfokú művészeti iskola közösen is megszervezheti.15
Megszűnik a tanulói jogviszony az alapfokú művészeti iskolában az utolsó alapfokú
évfolyam utolsó napján, ha a tanuló nem tesz művészeti alapvizsgát, valamint az utolsó
továbbképző évfolyam záróvizsga letételének napján, ha a tanuló nem tesz záróvizsgát.16
Az alapfokú művészeti iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az léphet,
aki – jogszabályban meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát tett.17

2.8.7 A magasabb évfolyamba lépés feltételei

Az iskola felsőbb évfolyamába lépés feltétele a tantervi programban előírt minimális
követelmények teljesítése. Felsőbb évfolyamba csak az a növendék bocsátható, aki a
főtárgyból és kötelező tárgyból eredményes vizsgát, ill. beszámolót tett, vagy – rendkívüli
esetben – év közben szerzett érdemjegyi alapján teljesítménye minősíthető, osztályozható.
Tanulóink főtárgyból félévkor nyilvános vizsgahangversenyen, év végén vizsgabizottság
előtt, zártkörű főtárgyi vizsgán adnak számot tudásukról. A „B” tagozatos növendékek
félévkor nyilvános vizsgahangversenyen, a szaktanár döntése értelmében év végén
vizsgabizottság előtt is vizsgázhatnak. Félév és tanév végén a tanuló a féléves illetve egész
éves munkáját kell osztályozni az előírt és teljesített követelmények alapján.
A zeneiskolai tanulmányi időszak alatt egy alkalommal lehetősége van a növendéknek –
tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az évfolyam megismétlésére.
Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezető együttes javaslata alapján az
igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két vagy több évfolyam anyagából
osztályozó vizsga keretében tegyen összevont beszámolót. Ez esetben a beszámoló anyagát
kétharmad részben a magasabb osztály anyagából kell összeállítani.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen alapfokú
művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát meghaladja, és emiatt a tanuló
13
14
15
16
17

2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 9. § (1)-(2)
2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 16. § (2)
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 76. §
2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 53. § (1) f)
2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 57. § (2)
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teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén
nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor
osztályozóvizsgát kell tennie. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor
tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai
foglalkozást, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye
a tanítási év végén nem minősíthető – mert nem tett, vagy nem tehetett osztályozó vizsgát
– tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.18
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól.19
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény,
körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy
gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon
vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a
vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a
vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.20 Amennyiben a
vizsgaköteles tanuló betegség miatt a vizsgán igazoltan nem tud részt venni, és nem él a
pótlóvizsga letételének lehetőségével, úgy egész évi munkája, előmenetele alapján
osztályozandó. . Ebben az esetben ezt a tényt a bizonyítvány és a törzslap „megjegyzés”
rovatában be kell jegyezni.
Továbbképző évfolyamba az alapfokú évfolyamok sikeres elvégzése után az a növendék
léphet, aki művészeti alapvizsgát tett. A továbbképző osztályok elvégzése után művészeti
záróvizsga letételére van mód. Ezeket külön jogszabályban meghatározottak szerint kell
szervezni.

2.8.8 Záradékok

A tantestület határozata rovatba:
•
•
•
•
•

Hangszeres tanulmányait megkezdheti.
Hangszeres tanulmányait nem kezdheti meg.
Alapfokú tanulmányait megkezdheti.
A nevelőtestület határozata: a (betűvel) .............. évfolyamba léphet.
Engedély alapján osztályát folytathatja

18 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 51. § (7) e), (8)
19 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 64. § (2)
20 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 64. § (6)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alapfokú zeneiskolai tanulmányait befejezte, a továbbképző osztályba léphet.
Alapfokú zeneiskolai tanulmányait befejezte.
Zeneiskolai tanulmányait befejezte.
A tanulók névsorából törölve.
Heti két foglalkozást kapott.
Művészeti alapvizsgát tett.
Előrehozott művészeti alapvizsgát tett … kötelező tárgyból.
Művészeti záróvizsgát tett.
Mentesítve ..... tantárgyból az értékelés és a minősítés alól.
Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól az 20......../..... tanévben felmentve
............................................ miatt. Osztályozó vizsgát köteles tenni.
Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) ................... évfolyam tantárgyaiból
osztályozó vizsgát köteles tenni.
A(z) .................. tantárgyból javítóvizsgát tehet.
A .................. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot meg kell
ismételnie.

Megjegyzések rovatba:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

..... tantárgy ..... évfolyamainak követelményeit egy tanévben teljesítette a
következők szerint: ....
... tárgyból a(z) … évfolyamból kapott érdmjegyet.
Kiváló tanulmányi eredményéért dicséretben részesült.
Az év végi beszámolón igazoltan nem vett részt, osztályzat az éves munka alapján.
….. év ……. hó …… nap kimaradt.
Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmében
osztályozó vizsgát tehet.
A(z) évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a tanulmányi idő
megrövidítésével teljesítette.
A javítóvizsgán ..................... tantárgyból .......................... osztályzatot kapott
....................... évfolyamba léphet.
Az osztályozó vizsgán ..................... tantárgyból .......................... osztályzatot
kapott ....................... évfolyamba léphet.
A javítóvizsgán ................ tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. Évfolyamot
ismételni köteles.
A(z) ........................ tantárgyból .......... -án osztályozó vizsgát tett.
Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga letételére
.............................-ig halasztást kapott.
Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) ................................ iskolában
független vizsgabizottság előtt tette le.
37

•
•

•
•

Tanulmányait ......................................... okból megszakította, a tanulói jogviszonya
.......................................-ig szünetel.
A tanuló jogviszonya a) kimaradással, b) ................... óra igazolatlan mulasztás
miatt, c) egészségügyi alkalmasság miatt, d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék
miatt, e) ........................ iskolába való átvétel miatt megszűnt, a létszámból törölve.
A ................. szót (szavakat) osztályzato(ka)t ....................-ra helyesbítettem.
A bizonyítvány .......... lapját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem.

2.9 A felvétel és az átvétel helyi szabályai

A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel
útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy
átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A
tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.
Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév
megkezdéséhez kötheti.21
A külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés
iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló
felvételéről az iskola igazgatója dönt.22
Ha Magyarország területén élő, tartózkodási engedéllyel nem rendelkező kiskorú nem
magyar állampolgár kéri a felvételét nevelési-oktatási intézménybe, a felvételkor igazolnia
kell, hogy a szülői felügyelettel kapcsolatos feladatokat ki látja el, továbbá hogy az iskolai
tanulmányokhoz szükséges feltételekről ki gondoskodik.23
A felvételhez a tanulónak, kiskorú esetén a szülőnek, gondviselőnek beiratkozási lapot kell
kitölteni, amelyen jelzi egyéb adatai mellett beiratkozási szándékát.
A meghirdetett időpontban a jelentkezőnek felvételi vizsgát kell tenni. A felvételi vizsga a
bemeneti kompetenciák méréséből áll, és a szakmai rátermettségről ad képet a
pedagógusoknak. Az igazgató a felvételiztető pedagógusok véleményének
meghallgatásával dönt a felvételről. A bemeneti kompetenciák azok az adottságok és
képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó tanulót arra, hogy
elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. Alapvető bemeneti kompetenciák:
• zenei hallás megléte,
• énekhang birtoklása,
• hangamagasság érzékelése,
• ritmusérzék,
• hangszínérzékenység,
• hangerő-érzékelés,
21 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 50. § (1)
22 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, 92. § (9)
23 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 185. § (1)
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memória,
a választott hangszer követelményeinek megfelelő fizikai állapot, valamint fizikaimozgási teljesítő képesség.
Az átvételi kérelemmel egy időben a tanulónak igazolnia kell az utolsó elvégzett évfolyam
tanulmányi eredményét a bizonyítvánnyal. Amennyiben a tanuló tanév közben kéri
átvételét, az igazgató – az illetékes tanszakvezető véleményét figyelembe véve –
osztályozó vizsga letételét rendelheti el, és a férőhelyek számának függvényében dönt a
tanuló átvételéről.

2.10 A zeneművészeti ág oktatásának cél- és feladatrendszere

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei
nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére,
biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére
építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok,
értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség,
fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei
tevékenység tudatosítására.
A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait
ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának
gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.
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3 Helyi tanterv

3.1 Választott kerettanterv

A pápai Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Helyi
Tantervének módosítása, a nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI
rendelete az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának
bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosítása szerint
történt:

1. § Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről
és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) az e rendelet
melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki, ezzel egyidejűleg az R. mellékletének
megjelölése 1. mellékletre módosul.

2. § Az R. 3. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését
megelőzően – folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a
tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják
fejezni.
(5) E rendeletnek – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott – 2. mellékletét első
alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell
alkalmazni.”

1. melléklet a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelethez:
5. A követelmény és tantervi program kötelező jellege azt jelenti, hogy a különböző helyi
tantervekben, olyan tananyagokat, tevékenységeket kell előtérbe állítani, amelyek
megalapozzák az általános és részletes követelmények megvalósítását.
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3.1.1 Zeneművészeti ág

2011/12. tanévtől kimenő rendszerben:
Hangszeres tanszakok: zongora, hegedű, brácsa, gordonka, furulya, fuvola, oboa, klarinét,
fagott, kürt, tenor-baritonkürt, trombita, harsona, ütő, gitár, szaxofon, tuba, nagybőgő,
csemballó, orgona.
Vokális tanszak: magánének.
Elmélet tanszakok: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, improvizáció.
Egyéb: kamarazene, zenekar, kórus.
2011/12. tanévtől felmenő rendszerben:
Főtárgyak:
Fafúvós tanszak:
furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon,
Rézfúvós tanszak:
kürt, tenor-baritonkürt, trombita, harsona, tuba
Akkordikus tanszak tantárgyai:
gitár, ütő
Billentyűs tanszak:
zongora, orgona, csemballó
Vonós tanszak:
hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő
Vokális tanszak:
magánének
Zeneismeret tanszak:
szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, improvizáció
Kötelező tantárgyak:
szolfézs (4. évfolyam végéig), vagy szolfézs („B” tagozaton végig), zongora („B”
tagozaton 3. évfolyamtól)
Kötelezően választható tantárgyak az 5. évfolyamtól:
szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, kamarazene, zenekar,
kórus
Választható tantárgyak:
a klasszikus zene tantárgyai
1. A 2011. szeptember 1.- től felmenő rendszerben bevezetett, az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló, 27/1998. (VI.
10.) MKM rendeletet, az 1.-2. melléklet szerint, a következő tanszakok változatlan
formában vezetik be a helyi tantervükbe:
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Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon
Rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba
Akkordikus tanszak: gitár, ütő
Billentyűs tanszak: zongora, orgona, csembaló
Vonós tanszak: brácsa, nagybőgő
Vokális tanszak: magánének
Zeneismeret tanszak: zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, improvizáció

2. A Bartók Béla Zeneiskola AMI nevelőtestülete, a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet és
az 1.-2. mellékletében foglaltakat, az intézményi szakmai autonómiára való hivatkozással
( Közokt. törv. 45§ (3) bek. az alapfokú művészetoktatási intézmény a helyi tantervét az
Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján készíti el, vagy az
ily módon készített tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként pedagógiai
programjába), az iskola Pedegógiai Programjának Helyi Tantervébe az alábbiak szerint
vezetjük be:

Változtatásokkal vezeti be helyi tantervébe (részletes tantervek a Mellékletben):

Fafúvós tanszak: fagott
Vonós tanszak: hegedű, gordonka
Zeneismeret tanszak: szolfézs

Óratervek
Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a
továbbképző évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második
számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti.
Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.

2. táblázat: Óraterv 1. (hosszú tanszakok)
Évfolyamok
Előképző

Alapfok

Továbbképző

Tantárgy (1)

(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Főtárgy (2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Kötelező
(2)
tantárgy

(2)

2

2

2

2

Kötelezően
választható
tantárgy

2

2

2

2

2

2

Választható
(0–
(0–2)
2)
tantárgy

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

(4–
6)

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

Összes óra (4–6)

A képzés évfolyamainak számai
(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt,
harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba, cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütő, zongora,
hegedű, gordonka

3. táblázat: Óraterv 2. (rövid tanszakok)
Évfolyamok
Előképző

Alapfok

Továbbképző

Tantárgy

(1)

1

2

3

4

5

6

7

8

Főtárgy

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

(2)

2

2

2

2
2

2

2

2

Kötelezően választható
tantárgy
Választható tantárgy

(0–2)

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

Összes óra

(4–6)

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

A képzés évfolyamainak számai
(1)+ 4+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő, csembaló, orgona

4. táblázat: Óraterv 3. (magánének)
Évfolyamok
Előképző
Tantárgy

Alapfok

(1)

1
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2

3

4

5

6

Főtárgy

(2)

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

(2)

2

2

2

2

Kötelezően választható
tantárgy

2

2

2

2

Választható tantárgy

(0–2)

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

Összes óra

(4–6)

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

A képzés évfolyamainak számai
(1)+6 évfolyam: magánének

A tanítási órák időtartama:
Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig
Csoportos foglalkozás: 2x45 perc
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő)
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2
tantárgy.
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő)

Korrepetíció ideje:
Hangszeres tanszakok: (minimum)
Ek.1.–2. és 1.évfolyam 5 perc
2–3. évfolyam 10 perc
4. évfolyamtól 15 perc
Vokális tanszak: A teljes képzési időben 20 perc

„B” TAGOZAT

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt.
Kötelező tantárgy: szolfézs
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Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak
esetében) a 3. évfolyamtól.
Választható

tantárgyak:

zeneelmélet,

zenetörténet–zeneirodalom,

improvizáció,

zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona,
harmonika, gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan
kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás.

Óratervek

A „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a
továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett
előtanulmányokat jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.

Óraterv 1( B-tagozat, hosszú tanszakok):

Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

(1)

(2)

(1)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

0–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

Összes óra: (4–6) (4–6) (4–6) 4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

Főtárgy
Kötelező
tantárgy

Továbbképző

Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
tantárgy

(2)

(2)

(2)

A képzés évfolyamainak száma
(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott szaxofon, trombita, kürt,
harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, harmonika, zongora,
hegedű, gordonka
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Óraterv 2 (B-tagozat rövid tanszakok):

Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

(1)

(1)

2

3

4

5

6

7

8

Főtárgy

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Kötelezően választható
tantárgy

Továbbképző

Választható tantárgy

(0–2)

(0–2) 1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

Összes óra:

(4–6)

(4–6) 4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

A képzés évfolyamainak száma
(1+1)+3+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő, orgona, csembaló

Óraterv 3(B-tagozat magánének):

Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

(1)

(1)

2

3

4

5

6

Főtárgy

(2)

(2)

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

(2)

(2)

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Kötelezően

választható

tantárgy
Választható tantárgy

(0–2)

(0–2) 0–2

1–2

1–2

1–2

1–2

Összes óra:

(4–6)

(4–6) 4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

A képzés évfolyamainak száma
(1+1)+5 évfolyam: magánének

A tanítási órák időtartama
Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)
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Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy:
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc

Korrepetíció ideje:
Hangszeres tanszakok:
2. évfolyam 15 perc
3–4. évfolyam 20 perc
5. évfolyamtól 25 perc
Vokális tanszak:
A teljes képzési időben minimum 30 perc

„A” tagozat

Főtárgy: szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene
Kötelező tantárgy: szolfézs és zeneelmélet főtárgynál zongora; zenetörténet–zeneirodalom
és kamarazene főtárgynál zongora vagy az előzőleg tanult hangszeres tárgy.
Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus,
szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret, improvizáció jazz–zene

Óraterv 1(Főtárgy: szolfézs):

Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy

Előképző

Alapfok

(1)

(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–

1–

1–

1–

2

2

2

2

Kötelező
tantárgy
Választható

(1–

(1–

tantárgy

2)

2)

Továbbképző
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1–2

Összes óra:

(2–

(2–

4)

4)

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–

4–

4–

4–

6

6

6

6

4–6

A képzés évfolyamainak száma
(2)+6+4 évfolyam: szolfézs
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a
harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző
évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
Óraterv 2 (zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene):

Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Választható
tantárgy
Összes óra:

Alapfok

Továbbképző

1

2

3

4

5

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

A képzés évfolyamainak száma
(2+4) 2+4 évfolyam: zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene
A első (zárójelben levő) számjegy az előtanulmányok, a második számjegy az alapfokú
évfolyam, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik.
A

zenetörténet–zeneirodalom

és

zeneelmélet

tantárgyak

főtárgyként,

kötelezően

választható, vagy választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók.
A kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok
elvégzése után, kötelezően választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható.

A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje:
szolfézs kötelező: (2)+ 4 évfolyam (előképző 1–2) + alapfok 1–4. évfolyam
zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5.
évfolyamától tanulható
zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható
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kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható
egyházzene: 2+4 évfolyam, választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható
improvizáció: 2+6+4 évfolyam, választható tantárgyként az előképző évfolyamoktól
tanulható

A tanítási órák időtartama
Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc
kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc
Választható tantárgy:
Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc
zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2–8 fő
Korrrepetició (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan
kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás ideje az Ek.1.–2. és 1. évfolyamban 5 perc, a
továbbiakban minden évfolyamban 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona,
harmonika, gitár, hárfa tantárgyak)

„B” tagozat

Főtárgy: szolfézs
Kötelező tantárgy: zongora
Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus,
improvizáció zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet

Óraterv(Főtárgy: szolfézs):

Évfolyamok
Tantárgy

Alapfok

Továbbképző

3

4

5

6

7

8

9

10

Főtárgy

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező

2

2

2

2

2

2

2

2

tantárgy

49

Választható

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

tantárgy
Összes óra:

A képzés évfolyamainak száma
4+4 évfolyam: szolfézs
Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát
jelentik. „B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok harmadik
évfolyamától lehet irányítani.

A tanítási órák időtartama
Főtárgy: csoportos 2x45 perc
Kötelező tantárgy: egyéni 2x30 perc
Választható tantárgy:
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc
zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2–8 fő
Korrepeticíó: a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó
kötelező kiegészítő foglalkozás egységesen 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona,
harmonika, gitár, hárfa tantárgyak)

3.1.2 Korrepetíció

A hangszeres tanulmányokhoz szorosan kapcsolódó óra a korrepetíciós, azaz
zongorakíséretes óra. Ilyen órákat minden – a zongora, gitár kivételével - hangszeres
növendéknek kell biztosítani az alábbiak szerint:
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja a következő
időtartamban határozza meg a korrepetíciós órák tartását egy heti időtartamra, tanulónként.
Rövid tanszakokon (már kimenő jelleggel, mert megszűnik, hosszú tanszakok
lesznek csak):
„A” tagozaton (minimum):
3.

évfolyamtól

l5 perc

„B” tagozat
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3. évfolyamtól

20 perc

Hosszú tanszakokon az iskolánkban oktatott hangszerek közül: (hegedű,
gordonka, fuvola, trombita, ütő, a kimenő évfolyamok után a furulya, szaxofon, klarinét,
fagott, kürt, harsona, tenor- és baritonkürt, tuba )

„A” tagozat (minimum)
1. évfolyamig

5 perc

2. évfolyam

10 perc

3.

15 perc

évfolyamtól

„B” tagozat

1. évfolyam

10 perc

2. évfolyam

15 perc

3. évfolyamtól

20 perc

Magánének tanszakon:
„A” tagozaton (minimum)

20 perc

„B” tagozaton (minimum)

30 perc

A korrepetíciós órákat nem a zongorát tanulók részére kell biztosítani, mégis a
zongorát tanító tanároknál jelentkezik elvégzendő munkaként.
Figyelembe véve, hogy néhány nem zongorista tanárunk is, örömteli módon jól
zongorázik az alsó osztályokban, ők is el tudják látni a zongorakíséretes munkát,
tehermentesítve zongorista kollégáikat. Kialakított könyv-, és zeneműtárunk minden nap
a nyitvatartási időben várja a beiratkozottakat. Iskolánk tanulói természetesen ingyen
vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.
Hosszú távú fejlesztési stratégiánk is a művészeti ágak közül a klasszikus zenéhez
kapcsolódik. Célunk, hogy pedagógusaink, szakértelmüket igény esetén a város más
iskoláiban – telephelyként működve – is kamatoztathassák.
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A többi művészeti ágat – úgy gondoljuk – nem oktatnánk a jövőben sem.
Természetesen egy markánsan megjelenő igény esetén felül kell vizsgálnunk jelen
véleményünket.

3.2 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és

taneszközök kiválasztásának elvei
A legfontosabb szempont az iskolában használt kották kiválasztásának tekintetében, hogy
értékes muzsikát tartalmazzanak.
A hazánkban forgalomban levő hangszeres iskolák, pedagógiai kották és egyéb
kiadványok minden hangszer esetében jó, esetenként kiváló színvonalú munkák. A
választék is megfelelő, hiszen majdnem minden hangszert több „iskolából” is lehet oktatni.
Természetesen tanáronként változóak lehetnek a tanított kották – hagyomány, zenei ízlés,
szakmai megítélés szerint egyaránt. E tekintetben nem is kívánunk rangsort állítani kották
között, preferálni kiadványokat.
Mindemellett kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az új kiadványokat, kottákat minden tanár
kollégánk rendszeresen kövesse figyelemmel, ezzel is segítve újabb kották, zenedarabok és
ez által esetleges újabb szakmai, hangszerkezelési módszerek megismerését.
Ehhez elengedhetetlen, hogy az iskola, könyv- és kottatárának tulajdonában legyen az
összes forgalomban levő és megjelenő kiadvány. Ezt a célt a hazai kiadású kották
tekintetében megpróbálja felvállalni iskolánk. A külföldön megjelent kották esetében – az
igen borsos ár miatt – csak a valóban kiváló kiadványok beszerzését támogathatjuk.
Néhány gondolat a kották fénymásolásáról, sokszorosításáról. Véleményünk szerint a
hangszeres tanulás alapjainak megszerzéséhez elengedhetetlenül szükséges kottákat
minden szülő vásárolja meg gyermekének. Rendszerint ezeket több évig is használni tudják
a tanulók.
Ezeket a kottákat tilos fénymásolni. Ezen alapkottákból természetesen az iskola
tulajdonában is kell, hogy legyen megfelelő számú példány, többek között a hátrányos
szociális helyzetű gyermekek tanulmányai segítéséhez.
A későbbi tanulmányok során tanult zenedarabok esetében, melyek nem egy kottából
kerülnek ki, hanem sok különféle kiadványból, gyakorlás céljára megengedhető a
fénymásolás az iskolai eredeti példányból.
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3.3 A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a

pedagógusválasztás szabályai
A tanuló a főtárgya és a kötelező, vagy kötelezően választható tantárgya mellé választható
tantárgyat is felvehet azzal a kitétellel, hogy a számára a jogszabályban biztosítható heti
maximum 300 percnyi foglalkozási időt nem lépheti túl. A választható tantárgyra
vonatkozó kérelmét a tanuló legkésőbb az aktuális tanév szeptember 15-ig írásban
benyújtja az igazgatónak. Az igazgató elbírálás után két héten belül választ ad a tanuló
kérésére. A választható tantárgyak listáját és az e tantárgyakat oktató pedagógusok
névsorát az igazgató minden tanév szeptember 5-ig kifüggeszti a hirdetőre.

3.4 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy

gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, valamint a
magatartás és szorgalom minősítésének elvei
3.4.1 A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési módja
3.4.1.1 Általános szabályok

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a felsorolt
vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani.24
A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet kell kiállítani.
A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját
és címét. A jegyzőkönyv
• a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja születéskori nevét,
lakcímét, annak az iskolának a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll,
• a vizsgatárgy megnevezése mellett
◦ az írásbeli vizsga időpontját, értékelését,
◦ a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a
kérdező tanár aláírását,
◦ a végleges osztályzatot,
• a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét,
• az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását tartalmazza.25
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási
intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott
tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
24 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 64. § (1)
25 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 104. §
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Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független
vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a
vizsgázó az egyes vizsgák előre meghatározott időpontjától eltérő időben tegyen vizsgát.
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni.
Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége,
szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan
pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit a szaktanár az addig tanult
tananyagrészekből állíthatja össze. A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában
szervezik – vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság
elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg.26
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és
jogszerű megtartásáért, ennek keretében
• meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a
vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a
szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,
• vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,
• átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja
a vizsga iratait,
• a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.
A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A
kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete
szerint taníthatja.
A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató
felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek
megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során
• dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő
ügyben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,
• írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a
helyettesítésről,
• ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,
• minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát
szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és – alapfokú művészeti iskolában –
legfeljebb húsz óráig tarthat.27

26 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 65. § (2)-(5)
27 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 66. §
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3.4.1.2 Az írásbeli vizsga általános szabályai

Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató
pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne
segíthessék.
A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében
megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd
kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható.
Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon,
feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat
ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja
számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell
biztosítania.
Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges
segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem
cserélhetik.28
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett
feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot,
jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.
A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális
idő tantárgyanként hatvan perc.
Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a
vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató
engedélye alapján
• a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt
legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,
• a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során
alkalmazott segédeszközt használja,
• a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.29
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet
megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc
pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával
– harmadik vizsgaként is megszervezhető.
Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó
feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét,
28 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 67. § (2)-(5)
29 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 68. §
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aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató
pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola
igazgatójának, aki az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a
szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a
megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és
a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt,
adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A
jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A
vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a
feladatlapokat – az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a
kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket
aláírásával – az időpont feltüntetésével – lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli.
Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a
vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden
értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.
Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a
vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását
rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját.
Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két
másik – a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú
bizottság a cselekmény súlyosságának mérlegeli, és
• a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek
nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán
nyújtott teljesítményt,
• az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja,
vagy
• amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy
eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a
vizsgázó teljesítményét.
A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell
foglalni.30

3.4.1.3 A szóbeli vizsga általános szabályai

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A
vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint
amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.

30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 69. §
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A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és –
amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes
tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár
gondoskodik.
Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani
a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de
gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó
esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.
A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A
tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.
A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja
folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság
tagjaitól segítséget kaphat.
A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha
meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során
önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos
tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha
súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének
értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez
esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az
elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot
ennek alapján kell kiszámítani.31
Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt
legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget
elhagyhatja.
Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt
értékelést a vizsgajegyzőkönyvre.
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató
engedélye alapján
• a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell
növelni,
• a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le,
Ha a vizsgázónak az adott vizsga szabályainak megfelelően engedélyezték, hogy az
írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli
vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell
kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell
számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt
kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 70. §
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Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön
helyiségben, vizsgáztató tanár felügyelete mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat
elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó
kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a
vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan,
de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság
megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga
jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.
A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató
az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.32

3.4.1.4 A gyakorlati vizsga általános szabályai

A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben
meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg.
A gyakorlati vizsgafeladatokat – legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal – az iskola
igazgatója hagyja jóvá.
A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke
meggyőződött a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
meglétéről.
A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati
vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati
vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi,
egészségvédelmi előírásokról.
A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben
meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének
ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő
feladatok szerinti megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat
rendelkezéseket. Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló
időbe a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő.
A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel kell
értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a
tanszak megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt
osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá.
A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga
helyszínén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott
gyakorlatra kapott osztályzatok alapján kell meghatározni.33

32 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 71. §
33 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 72. §
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3.4.1.5 A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgákról

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal
szervezi. A kormányhivatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati vizsgatantárgyak
esetén az érintett szakközépiskolai ágazat vagy szakképesítés – szakképzési törvényben
meghatározott – országos szakképzési névjegyzéken szereplő szakértőjét kéri fel a
vizsgabizottság tagjának.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját
megelőző harmincadik napig, a mulasztások miatt engedélyezett osztályozó vizsga
esetében az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának
megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A
bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola
igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első
félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon
belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt
független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül
továbbítja a kormányhivatalnak.
A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a
pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít,
amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll.34
Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a
vizsgáztató intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából
három napon belül írásban értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban
áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről – figyelembe véve a független
vizsgabizottság által adott vagy a vendégtanulóként szerzett osztályzatot – az az iskola
dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.35

3.4.1.6 Egyéb, a vizsgákkal összefüggő rendelkezések

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy
tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló
több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi
elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai
évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján
valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az
adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni. E rendelkezéseket kell
alkalmazni abban az esetben is, ha a tanulót az alapfokú művészeti iskola magasabb
34 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 73. §
35 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 74. § (5)
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évfolyamára vették fel.36 Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a
tanulmányi követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást
kapott, az engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja.37
A nevelőtestület döntése értelmében bizonyos gyakorlati vizsgák kiválthatók az alábbiak
szerint:
• A „Kicsinyek és Végzősök hangversenyén” való részvétel megfelel az év végi
gyakorlati vizsga teljesítésének, amennyiben a vizsgabizottság részt vesz a
hangversenyen.
• A B tagozatos növendékeknek év végén B tagozatos hangversenyen is kell játszani,
ami kiváltható az Aranyosok koncertjén való szerepléssel.

3.4.2 A tanuló tanulmányi munkájának értékelési módja

Véleményünk szerint az osztályozásnak a zeneiskolákban más a szerepe, mint az általános
iskolákban. Természetesen az értékelés szükséges, elsősorban a kisebb gyermekek
esetében. Az osztályozás legfontosabb tulajdonsága az kell, hogy legyen, hogy igazodva a
gyerek képességeihez, megfelelő képet nyújtson a növendék előmeneteléről. Egyrészt a
muzsikának, vagy a tehetségnek-adottságnak jegyekkel történő mérése nem ideális
megoldás, másrészt mi szabadon választható iskola vagyunk, ahová mindenki magáért a
zene megtanulásáért, megismeréséért jelentkezik. Egy olyan iskolában, mint a zeneiskola,
ahol megfelelő képességek híján, zenei tehetség, azaz muzikalitás nélkül sokkal nehezebb
egy adott szintet elérni, teljesíteni, az értékelésnél ezt messzemenően figyelembe kell
venni. Tehát egy B-tagozatos, magasabb óraszámban oktatott növendéknek egy bizonyos
érdemjegyért többet kell teljesítenie.
A jó tanár – függetlenül bármilyen értékelési módtól -, pontosan tudja, hogy bármely
tanítványa milyen jó vagy éppen gyenge, illetve hol helyezkedik el társai között, vagy hol
tart az elvárható szinthez viszonyítva.
Ezen túlmenően meg kell említenünk, hogy pedagógusainknak a térítési díjak emelkedése
miatt morális terhet jelent az, hogy a tanulmányi átlag alapján adható kedvezményt az
osztályozás alapján kell számítani.
Ezért az osztályozás a szülőknek szól, fontos, hogy könnyen értelmezhető legyen, és
pontos képet nyújtson a diák haladásáról, előmeneteléről. Tapasztalatunk az, a szülők
megszokták a hagyományos öt érdemjegyes osztályozást és az ettől eltérőt igazából nem is
tudják értelmezni, a megszokottal összevetni. A tanított tantárgyakban a tanulmányi
munkát a következők szerint értékeljük.
A főtárgyat (hangszert), szolfézst, zeneirodalmat és a kötelező zongorát a hagyományos öt
számjegyre átváltható minősítéssel, valamint – igazodva a törzslap és a bizonyítvány
kívánalmaihoz – számmal jelzett érdemjeggyel is osztályozzuk. Tehát: jeles (5); jó (4);
közepes (3); elégséges (2); elégtelen (1).
36 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 74. § (4)
37 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 77. § (2)
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Ettől eltérően a kamarazene, zenekar és énekkar tantárgyak minősítése a következő:
kiválóan megfelelt (5); jól megfelelt (4); megfelelt (3); nem felelt meg (1).
Szolfézs előképzőben nem adunk érdemjegyet, csak a szorgalmat minősítjük. A második
félévi térítési díj számításánál, a tanulmányi átlag alapján adható kedvezménynél ezt az
egy jegyet vesszük számításba, noha egy jegynek nincsen átlaga, de a tanuló az előző
félévet ugyanúgy teljesítette, mint időseb iskolatársai. E foglalkozások feladata elsősorban
az, hogy felmérje mely gyermeknek érdemes és ajánlott elkezdeni a hangszeres
tanulmányait, így az érdemjegy meghatározása egyébként nem szükségszerű.
Előképző 2. osztályban gyakran tanulnak már hangszert is a gyerekek. Minősítése:
szöveges minősítés kerül a főtárgyhoz is, így a szolfézs a kötelező tárgyra módosul a
tanügyi nyomtatványban. Így szorgalom jegy itt is van.
A minősítések és érdemjegy megfelelőjük a tanuló viszonyát a tantervi követelményekhez
az alábbiak szerint tükrözik:
• jeles (5): Aki a tanév teljes tantervi anyagát tökéletesen elsajátítja, fejlődésében
kiegyensúlyozott, muzikális, önálló tanulásra képes, szerepléseken játéka élményt
nyújtó.
• jó (4): Aki a tanév teljes anyagát jól megértette, elsajátította, munkavégzése nem
kifogástalan, de ismereteit jól alkalmazza. Munkájában kielégítő önállóságot mutat,
szereplése megbízható.
• közepes (3): Aki az osztályának tantervi anyagát megfelelően elvégezte, fejlődése
lassú, munkájában bizonytalanságot mutat. Bizonytalan szereplő.
• elégséges (2): Aki osztálya minimum követelményét tudja csak teljesíteni. Önálló
szereplésre alkalmatlan.
• elégtelen (1): Aki osztályának minimális követelményeit sem képes teljesíteni,
ebben az esetben egy alkalommal javítóvizsgát tehet.
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá
a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.

3.4.3 A tanuló magatartásának és szorgalmának minősítési elvei

A szorgalom minősítésének módja a következő érdemjegyekkel történik: példás (5); jó
(4); változó (3); hanyag (2).
Szorgalmi minősítések jelentéstartalma:
• példás (5): Az a tanuló, aki kötelességeit képességeihez mérten rendszeresen,
pontosan elvégzi. Tevékenyen részt vesz az iskolai programokon.
• jó (4): Lelkiismeretessége mellett komolyabb aktivitást nem mutat.
• változó (3): Akinek szorgalma, munkafegyelme ingadozó. Kötelességeit csak
figyelmeztetésre, erős tanári ráhatással teljesíti.
• hanyag (2): Az a tanuló, aki rendszeresen készületlen, kötelességeit
figyelmeztetésre sem teljesíti.
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3.5 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

Az iskola tartózkodik a tanulók bárminemű, különösen nemük, koruk, családi állapotuk,
nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük miatti hátrányos
megkülönböztetésétől.
Az iskola minden eszközzel megelőzési és megakadályozza a hátrányos
megkülönböztetést, kivéve az oktatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen
következő, szükséges megkülönböztetés eseteit.
A felvételi eljárás, tanév alatti értékelés, vizsga során az adott szakma, illetve tárgy
elsajátításához szükséges készségek, képességek, jártasságok, tárgyi tudás minősítése az
egyedüli szempont.
Befogadó, diszkrimináció-mentes légkör biztosítása a tanulók számára.
Az iskola pedagógusai a tanulók emberi értékeit, méltóságát, egyediségét tiszteletben
tartják az oktatás során.
Az iskola figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű csoportokba tartozó tanulók helyzetét,
szükség esetén kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és gyermekjóléti ellátások
tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel, részt vesz
a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében.
Az iskola vállalja, hogy – lehetőségeihez mérten – hátrányos helyzetű fiatalok oktatásból
való lemorzsolódásának megelőzése érdekében szakmai-módszertani továbbképzésben
való részvételhez segíti alkalmazottait.
Az iskola az oktatási célra szolgáló infrastruktúra akadálymentességi szempontoknak való
megfelelését folyamatosan fejleszti, a fenntartó jóváhagyásával forrásokat kutat fel.

3.6 A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának,

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
A növendékek átlagosnál jobb előmenetelének, kiemelkedő szorgalmának értékelése
jutalmazás útján történhet. Nem törvényszerű, hogy csak a legjobb tanulmányi eredményt
felmutatók kapnak jutalmat, ezért igyekszünk olyan jutalmazási rendszert kialakítani,
melyben egyéb szempontokat is figyelembe veszünk.
Természetesen a jutalmazásnál fontos szempont mely diák hogyan szerepelt megyei,
regionális, esetleg országos zenei versenyeken, találkozókon. Külön értékelendő maga az a
tény, hogy felkészült egy bizonyos versenyre és a helyi, házi megmérettetésen túljutva
képviselhette az iskolát a város határain kívül is.
Nem minden gyermek képes olyan szintre jutni, hogy versenyeken vegyen részt, de ha
városi és egyéb zeneiskolai, általános iskolai rendezvényeken rendszeresen képviseli a
zeneiskolát különféle zenei produkciókkal, akkor is jutalomazható.
Választható iskola lévén fontos elismernünk a gyermekek hozzáállását a zeneiskolai
munkához, kiemelkedő szorgalmát akár szakmai előmeneteltől függetlenül is.
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Természetesen az előmenetel és a szorgalom kölcsönhatásban van egymással. A szorgalom
fogalomkörébe tartozik, így a jutalmazásnál figyelembe lehet venni a zeneiskolai és egyéb
városi hangversenyek rendszeres látogatását, meghallgatását is, hiszen növendékeinkből
kívánjuk kinevelni a jövő hangverseny látogatóit is.
Az iskola rendkívüli esetben jutalmazhatja a szülőt vagy az iskolához szorosan nem
kapcsolódó személyt, aki munkájával vagy egyéb formában nagymértékben támogatja,
segíti az intézmény munkáját.
Tehát összességében a jutalmazás szempontjai a következők:
• magas szintű szakmai munka,
• megyei, körzeti és országos versenyeken való eredményes részvétel,
• városi, iskolai és egyéb fellépésekkel, szereplésekkel a zeneiskola hírnevének
öregbítése, munkánk népszerűsítése,
• kiemelkedő hozzáállás, szorgalom,
• az iskolai közösségért (zenekar, kamaracsoport) végzett kiemelkedő közösségi
munka,
• rendszeres hangverseny látogatás.
3.7 Az egyes tanszakok, ezen belül a tantárgyak általános fejlesztési

követelményei38
3.7.1 Fúvós tanszak
3.7.1.1 Furulya
A furulyatanítás szakirányú feladatai
Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten)
- a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél
szélesebb körét;
- hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb
alkotó- és előadóművészeit,
- a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket.
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást,
billentést és tudatosítsa ezeket,
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot,
- differenciált hangindítást és hanglezárást,
- megfelelő tempójú repetíciót,
- laza, egyenletes ujjtechnikát,
- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást.
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti
megtartásával,

38 1. melléklet a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelethez, II. rész, II. fejezet
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- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal,
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.
Tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek
díszítésében.
Fordítson figyelmet
- az előkészítő hangszerként furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására,
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
- a lapról olvasási készség fejlesztésére,
- a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc-s névvel történő helyes (nem
transzponáló) olvasásra,
- a tudatos zenei memorizálásra,
- a művek zeneileg igényes kidolgozására,
- az elsősorban barokk irodalomban gazdag hangszer más korokban keletkezett
darabjainak tananyagba kerülésére,
- a rendszeres társas muzsikálásra.
Tanítsa meg a tanulót a hangszer karbantartására.
Követelmények az előképző évfolyam(ok) elvégzése után
Abban az esetben, ha a furulya más fúvós hangszerek előkészítő hangszere, a tanuló az
előképző vagy az első évfolyam elvégzése után általában abbahagyja furulyatanulmányait.
A tanuló ebben az esetben is:
- tudjon a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel biztosan kottát olvasni,
- rendelkezzék jól megalapozott légzéstechnikával, hangindítással és ujjtechnikával.
A tanulók egyéb hangszeres tanulmányaik után sokszor visszatérnek a furulyához; ezért az
alábbiakról akkor sem mondhatunk le, ha csak előképző hangszerként foglalkozunk ezzel a
hangszerrel:
- legyen képes barokk (angol) fogásrendszerű hangszer használatára,
- rendelkezzék biztos hüvelykujjtechnikával.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén (az előképző követelményein felül)
A tanuló
- legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek
megfelelő hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően
megszólaltatni,
- rendelkezzék
a
játszott
zenei
anyag
megszólaltatásához
szükséges
koncentrálóképességgel,
- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a
helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb.,
- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értelmezett
hangterjedelmében f1-(f3-ig) g3-ig – in F,
- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni,
- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait,
többek között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit,
- ismerje az f1-(f3) g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb
segédfogásokat,
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- törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit,
- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges
ujjtechnikával,
- tudjon önállóan hangolni,
- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan,
- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási
jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését,
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök
alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.),
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére,
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja
helyesen kiejteni és leírni azokat,
- ismerje a furulya történetét, rokon hangszereit,
- ismerje a furulya szerepét különböző zenei korszakokban.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
- dúr és moll skálák 3 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim
négyeshangzat-felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) hangterjedelem teljes
kihasználásával (esetleg a fisz3 kihagyható),
- két etűd vagy egy variációsorozat,
- legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből.
További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló
- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi
elvárásainak megfelelő hangterjedelemben (e1)f1-a3(c3)-ig in F,
- alkalmazza önállóan a hangindítás és zárás különböző módjait (ízlésének és a játszott
zenei anyagnak megfelelően),
- ismerje az f1-a3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb
segédfogásokat, tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit,
- legyen képes a segédfogások önálló megválasztására,
- rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával,
- legyen fogalma a furulya történetéről, fizikai sajátosságairól, irodalmáról, különböző
műfajokban betöltött szerepéről,
- legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő
zenei kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket,
- a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa
meg,
- legyen képes az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére,
- legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő
előadási darabok, kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes
elsajátítására, a hibák önálló javítására,
- rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel,
lapról olvasási készséggel, zenei képzelőerővel.
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje
- hangszere történetét és irodalmát,
- f1-c3-ig (in F) a fogásokat,
- a trilla-, segéd-, piano-, forte- és akkordfogásokat,
- az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtípusok tempóit és karaktereit,
- a hangszer avantgarde irányzatait.
Legyen képes
- a természetes, könnyed hangszerkezelésre,
- megfelelő légzéstechnika alkalmazására,
- a levegő tudatos beosztására,
- vibrato-mentes hang képzésére,
- segédfogások önálló kikeresésére és alkalmazására,
- értelmesen tagolt, kifejező előadásra.
Rendelkezzék
- összehangolt ujj- és nyelvtechnikával,
- fürge szimpla-nyelvtechnikával,
- saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel,
- megfelelő lapról olvasási készséggel.
Tudjon
- tisztán intonálni,
- pontos ritmusban játszani,
- dúr és moll hangsorokat játszani 7 #, 7 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és
dominánsszeptim-felbontásokkal f1-a3-ig (in F).

3.7.1.2 Fuvola

A fuvolatanítás szakirányú feladatai:
- a helyes légzés kialakítása,
- a kifejező fuvolahang elsajátíttatása,
- a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása,
- a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele,
- a biztonságos hangszerkezelés kialakítása,
- a belső hallás fejlesztése,
- a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása,
- rendszerezett zenei ismeretek átadása.
Ismertesse meg a tanulókkal
- a fuvola történetét,
- a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád),
- a hangszer irodalmát,
- a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát.
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Tudatosítsa
- a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát,
- a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit,
- a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását,
- a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit,
- a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit,
- a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását.
Fejlessze a tanuló zenei képességeit
- hangszeres technikáját,
- improvizációs tevékenységét (kreativitását),
- lapról játszási készségét.
Ösztönözze a tanulót
- a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
- a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát,
- a hangszer teljes hangterjedelmét,
- a tudatos és helyes légzéstechnikát,
- a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat),
- a dúr és moll hangnemeket 6 #, 6 b előjegyzésig,
- a bonyolultabb ékesítések (trilla utókával vagy anélkül, kettős ékesítés stb.) írásmódját
és ritmusát,
- a különböző korok zenéinek díszítésrendszerét (pl. barokk),
- a vibrato szerepét a zenei megvalósításban,
- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási
jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését,
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja
helyesen kiejteni és leírni azokat,
- a jelentősebb fuvolás előadóművészeket.
Legyen képes
- a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával,
- a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására,
- a különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának fejlesztésére,
- az önálló hangolásra,
- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására,
- a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra,
- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására,
- a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato
stb.),
- egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes
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- dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és
dominánsszeptim-felbontásokkal, szimpla- és duplanyelvvel is,
- szélsőséges dinamikák megvalósítására,
- készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Eördögh, Platonov stb.),
- nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Köhler op. 33-as és op. 66-os
etűdsorozata),
- egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel,
- hosszabb terjedelmű művek memorizálására (pl. Járdányi: Szonatina, Szervánszky:
Szonatina stb.).
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló legyen képes
- a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére,
- a tiszta intonációra,
- a hangszerét könnyedén kezelni,
- a levegő tudatos beosztására,
- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására,
- a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására,
- a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes
alkalmazására,
- a különböző zenei korok stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására,
- a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel
nélküli megtartására,
- az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra,
- a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére,
- önállóan 1-2 ütemes rövid zárlati kadenciák (pl. futamok, akkordfelbontás,
skálamenetek stb.) rögtönzésére,
- egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a
hangolódugó folyamatos ellenőrzése stb.).
A tanuló rendelkezzék
- megfelelő hangszeres technikával, előadói és formálókészséggel,
- képzelőerővel,
- biztos zenei memóriával,
- koncentrálóképességgel,
- olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges,
- olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül
elérhetők,
- a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál.
A tanuló tudja alkalmazni
- a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.),
- a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.).
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje
- a modern zenei effektusokat,
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- az újabb légzéstechnikákat,
- a fuvola társhangszereit, azok transzponálási módjait,
- korunk zenéjének intonációs sajátosságait.
Legyen képes
- biztos hangindításra és -befejezésre,
- nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. kötet, Wehner: 12
nagy etűd vagy Jean-Jean: Modern etűdök),
- nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai
megoldására.
Rendelkezzék
- olyan biztos hangszeres tudással, előadói és formálókészséggel, zenei ismerettel,
amelynek birtokában zenei pályára is irányítható – közép-, esetleg felsőfokra is.

3.7.1.3 Klarinét

A klarinéttanítás szakirányú feladatai
Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) hangszerük történetét,
akusztikai sajátosságainak alapjait, a klarinétirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és
előadóművészeit, a klarinétcsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket (szaxofon,
tárogató).
Alakítson ki
- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást,
billentést és tudatosítsa ezeket,
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező klarinéthangot,
- differenciált hangindítást, elválasztást és hanglezárást,
- megfelelő tempójú repetíciót,
- laza, egyenletes ujjtechnikát,
- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást,
- könnyed hangszerkezelést.
Gyakoroltasson rendszeresen
- tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf<ff>pp), az intonáció
megtartásával,
- hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben,
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.
Fordítson figyelmet
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
- a lapról olvasási készség fejlesztésére,
- a tudatos zenei memorizálásra,
- a művek zeneileg igényes kidolgozására,
- a rendszeres társas muzsikálásra.
Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására.
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló
- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a
helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb.,
- e-f3 hangterjedelemben legyen képes a klarinét biztonságos megszólaltatására,
- tudjon valamennyi regiszterben dinamikailag árnyalt, kulturált hangot képezni,
- alkalmazza játékában a hangindítás és elválasztás különböző módjait,
- ismerje az e-f3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb
segédfogásokat,
- törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit,
- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges
ujjtechnikával,
- tudjon önállóan hangolni, legyen tisztában a klarinét transzponáló jellegével,
- legyen tisztában a náddal és a nádválasztással kapcsolatos alapvető tudnivalókkal,
- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető módjait, és végezze ezeket önállóan,
- tudjon folyékonyan kottát olvasni,
- ismerje a tanult anyagban előforduló ritmikai elemeket, ütemfajtákat, tempó- és
karakterjelzéseket, dinamikai és egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek
jelentését,
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök
alkalmazására (dinamika, agogika, lassítás, hangsúlyozás stb.),
- rendelkezzen a játszott anyagra vonatkozó formai ismeretekkel, ismerje az egyes
tételtípusok jellegzetességeit,
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja
helyesen kiejteni és leírni azokat,
- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő
hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására.
Legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
- dúr és moll skálák 4 #, 4 b előjegyzésig tercmenetekkel, hármashangzat-,
dominánsszeptim- és szűkített szeptim-felbontásokkal,
- Jeanjean: Etűdök I/2.
- egy szabadon választott etűd, az előbbitől eltérő stílusú,
- az alábbi versenyművek bármelyikének lassú tétele:
- Leopold Koželuch: Esz-dúr klarinétverseny
- Tuček: B-dúr klarinétverseny
- Rössler-Rosetti: Klarinétverseny
- egy szabadon választott előadási darab vagy szélső gyors tétel, amely az előbbitől eltérő
stílusú.
További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló
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- legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására,
- tudjon valamennyi regiszterben széles dinamikai határok közt mozgó, színes, telt,
kifejező hangot játszani,
- alkalmazza önállóan a hangindítás és hangelválasztás különböző módjait (ízlésének és a
játszott zenei anyagnak megfelelően),
- ismerje az e-g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb
segédfogásokat, tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit,
- legyen képes a legmegfelelőbb ujjrend önálló megválasztására,
- rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával,
- legyen fogalma a klarinét történetéről, fizikai sajátosságainak alapjairól, irodalmáról, a
különböző műfajokban betöltött szerepéről,
- rendelkezzen átfogó ismeretekkel a ritmikai elemekre, ütemfajtákra, tempó- és
karakterjelzésekre stb. vonatkozóan,
- legyen képes új ismeretek önálló megszerzésére (új ritmikai elemek megértésére, zenei
műszavak lefordítására, fogások kikeresésére különböző táblázatokból stb.),
- legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő
zenei kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket,
- a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa
meg,
- legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő
előadási darabok, kamarazenei, illetve zenekari szólamok önálló, technikailag és zeneileg
igényes elsajátítására, a hibák önálló javítására,
- rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel,
lapról olvasási készséggel, zenei képzelőerővel.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes
- legyen képes e-a3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására,
- tudatosan alkalmazni a helyes légzéstechnikát,
- hangsorokat játszani: valamennyi dúr és moll hangnemben hármas- és négyeshangzatfelbontásokkal, hangközmenetekkel, valamint kromatikus skálát,
- kiegyenlített hangon játszani a különböző regiszterekben, kielégítő intonáció mellett.
Ismerje a különböző előadási jelek jelentését és tudja azokat megvalósítani a hangszerén.
Tudjon
- kielégítően transzponálni „A” klarinétra,
- jól lapról olvasni.
Rendelkezzék alapvető ismeretekkel a nádfaragásról.

3.7.1.4 Szaxofon

A szaxofontanítás szakirányú feladatai
A szaktanár ismertesse meg a tanulókkal
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- a szaxofon kialakulásának és fejlődésének történetét,
- a hangszer sajátosságait,
- a szaxofon irodalmát, felhasználásának és felhasználhatóságának sokszínűségét (pl.
alkalmazását szimfonikus és fúvószenekarban, jazz-együttesekben stb.),
- a hangszer legkiválóbb előadóművészeinek munkásságát.
Hangszertechnikailag alakítsa ki
- a helyes légzéstechnikát,
- a helyes befúvásmódot és nyelvtechnikát,
- a stabil, de nem merev szájtartást,
- a megfelelő test-, fej-, kéz- és hangszertartást,
- a dinamikailag árnyalt, megfelelően intonált és jól képzett szaxofonhangot.
Fordítson figyelmet
- a helyes légzés gyakorlására, fejlesztésére intenzív légzésfejlesztési gyakorlatokkal,
- a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi gyakorlatok segítségével,
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
- a lapról olvasási készség fejlesztésére,
- a tudatos zenei memorizálásra,
- a művek zeneileg igényes kidolgozására,
- a rendszeres társas muzsikálásra.
Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló
- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő
hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg,
- rendelkezzék
a
játszott
zenei
anyag
megszólaltatásához
szükséges
koncentrálóképességgel,
- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a
helyes légzéstechnikát, befúvásmódot,
- sajátítsa el az ajak és a kéz összehangolt munkáját,
- ismerje a szaxofon legáltalánosabban használatos hangterjedelmén belül (b-f3-ig)
kromatikusan az összes fogást, beleértve a leggyakoribb segéd- és tisztítófogásokat, és
tudja ezeket alkalmazni a gyakorlatban is,
- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni,
- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait,
- törekedjék játékában a tiszta intonációra,
- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges
technikával,
- tudjon önállóan hangolni,
- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan,
- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási
jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését,
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök
alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.),
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére,
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- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja
helyesen kiejteni és leírni azokat,
- ismerje a szaxofon történetét, rokon hangszereit,
- ismerje a szaxofon szerepét különböző zenei korszakokban.
Legyen képes
- hangsorokat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig,
- egészséges és jól intonált szaxofonhang megszólaltatására.
Rendelkezzék olyan hangszertechnikai és olvasási készségekkel, hogy a továbbképző
évfolyamokban elkezdhetőek legyenek a C-be történő transzponálási gyakorlatok.
Tudjon
- előadási darabokat kotta nélkül előadni,
- könnyebb kamarazenei és zenekari szólamokat eljátszani.
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje
- hangszerének transzponáló jellegét,
- a hangszercsalád többi tagját, hangolásukról és hangfekvésükről legyen fogalma,
- a nehezebb előadási daraboknál, a kamarazenei és zenekari szólamoknál leggyakrabban
előforduló zenei műszavak jelentését.
Legyen képes
- hangsorokat játszani 6 #, 6 b előjegyzésig,
- pp-ff-ig a dinamikai skála megvalósítására,
- a hangszer regisztereinek kiegyenlített megszólaltatására.
Rendelkezzék olyan hangszeres és elméleti tudással, amely alapján közreműködhet amatőr
zenekarban vagy zenei együttesben.
Tudjon nehezebb előadási darabokat kotta nélkül eljátszani.

3.7.1.5 Fagott

A fagott-tanítás szakirányú feladatai:
- ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) a fagott lehetőségeit,
irodalmát, hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a fagott-irodalom
legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit,
- a rokon hangszereket.
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást,
billentést és tudatosítsa ezeket,
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező fagotthangot,
- differenciált hangindítást és hanglezárást,
- megfelelő tempójú repetíciót,
- laza, egyenletes ujjtechnikát,
- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást.
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A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti
megtartásával,
- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal,
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.
Fordítson figyelmet
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
- a lapról olvasási készség fejlesztésére,
- a tudatos zenei memorizálásra,
- a művek zeneileg igényes kidolgozására,
- a helyes légzésre és a folyamatos rekesztámasz kialakítására, állandó fejlesztésére,
erősítésére,
- a rendszeres társas muzsikálásra,
- a kamarazenében és zenekarban egyaránt szükséges intonációs, ritmikai és dinamikai
alkalmazkodási készség kialakítására már egész kis ambitusnál.
Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló
- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő
hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg,
- rendelkezzék
a
játszott
zenei
anyag
megszólaltatásához
szükséges
koncentrálóképességgel,
- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a
helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb.,
- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a klasszikus hangterjedelemben,
- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni,
- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait,
- törekedjék játékában a tiszta intonációra,
- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges
ujjtechnikával,
- tudjon önállóan hangolni,
- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan,
- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási
jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését,
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök
alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.),
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére,
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja
helyesen kiejteni és leírni azokat,
- ismerje a fagott történetét, rokon hangszereit,
- ismerje a fagott szerepét különböző zenei korszakokban.
Ismerje és tudja játszani
- a dúr és moll hangsorokat a különböző játékmódokkal és a portamento alkalmazásával,
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- a kromatikus hangsort.
Legyen képes
- nagyobb hangközök törésmentes kötésére,
- igényes és stílusos hangképzésre,
- a dinamikai árnyalatok alkalmazására (p-f keretein belül),
- hosszú és rövid előke, utóka, paránytrilla, mordent és kettős ékesítés megoldására,
- könnyebb művek lapról játszására,
- az előadási darabok igényes felépítésére,
- basszus- és tenorkulcs váltakozó alkalmazására.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
- egy dúr és egy moll skála (4 #, 4 b előjegyzésig), legato, staccato, tenuto játékmóddal,
- két különböző karakterű etűd,
- két könnyű, rövid, eltérő karakterű előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta
nélkül.
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló legyen képes
- az előző pontokban megfogalmazottak tudatos (a tanuló zenei adottságainak,
életkorának, és technikai felkészültségének megfelelő) alkalmazására az igényes zenei
kifejezés és a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltető előadás érdekében,
- életkorának megfelelő szinten értelmesen tagolt, árnyalt előadásra, szép kifejező
hangon lassú és középgyors tempóban, staccato játékban is,
- az előadási darabokat fejből eljátszani,
- technikai továbbfejlődésre,
- hosszabb gyakorlásra,
- kamara-, illetve ifjúsági zenekarban játszani.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje
- hangszerét, tudjon megoldani apróbb javítási problémákat,
- a nádfaragás alapjait,
- a hangszer múltját, irodalmát.
Legyen képes
- természetes, oldott hangszerkezelésre, helyes testtartásra, hangszertartásra,
- a hangszerregiszterek színkülönbségeinek kiegyenlítésére
- az összehangolt kéz- és nyelvtechnika alkalmazására,
- technikai szempontból tudatos, elemző gyakorlásra.

3.7.1.6 Kürt

A kürttanítás szakirányú feladatai
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Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten)
- a hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait,
- a kürtirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit,
- a kürtcsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket.
Alakítson ki
- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást,
billentést és tudatosítsa ezeket,
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező kürthangot,
- differenciált hangindítást, elválasztást és hanglezárást,
- megfelelő tempójú repetíciót,
- laza, egyenletes ujjtechnikát,
- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást,
- könnyed hangszerkezelést.
Gyakoroltasson rendszeresen
- tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf, ff, pp), az intonáció
megtartásával,
- hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben,
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.
Fordítson figyelmet
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
- a lapról olvasási készség fejlesztésére,
- a tudatos zenei memorizálásra,
- a művek zeneileg igényes kidolgozására,
- a rendszeres társas muzsikálásra.
Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló
- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő
hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg,
- rendelkezzék
a
játszott
zenei
anyag
megszólaltatásához
szükséges
koncentrálóképességgel,
- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a
helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb.,
- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a klasszikus hangterjedelemben,
- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező kürthangot képezni,
- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait,
- törekedjék játékában a tiszta intonációra,
- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges
technikával,
- tudjon önállóan hangolni,
- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan,
- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási
jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését,
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- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök
alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.),
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja
helyesen kiejteni és leírni azokat,
- ismerje a kürt történetét, rokon hangszereit,
- ismerje a kürt szerepét különböző zenei korszakokban.
Legyen képes
- 2 kantiléna,
- 2 különböző karakterű gyakorlat,
- 2 különböző stílusú darab, vagy tétel előadására kotta nélkül.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
- egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat,
nyelvvel és kötve, negyed és nyolcad értékekben),
- egy kantiléna,
- két etűd,
- egy előadási darab – ajánlott:
= Skroup: B-dúr koncert (rövid kadenciával)
= Beethoven: Románc
= Concone: Téma és variáció.
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje hangszere múltját, irodalmát, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek
munkásságát.
Legyen képes
- természetes, oldott hangszerkezelésre, helyes testtartásra, hangszertartásra, a tudatos
légzéstechnika alkalmazására,
- C-g2 hangterjedelemben kiegyenlítetten, különböző dinamikai árnyalattal, tiszta
intonációval játszani, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával,
- életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei
összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt előadására, szép kifejező kürthangon,
- az előadási darabokat fejből játszani,
- technikai szempontból tudatos, elemző gyakorlásra,
- igényesebb kamarazenei művek előadásában közreműködni.
Rendelkezzék
- a zenei kifejezést lehetővé tevő képzelőerővel, technikával, formálókészséggel,
- koncentrálóképességgel,
- lapról olvasási készséggel, amely a mindenkori darab megszólaltatásához, illetve a
kamarazenéléshez szükséges.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes
- F-c3 között kiegyenlítetten, tiszta intonációval, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával
játszani,
- az ajaktrilla megvalósítására.
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3.7.1.7 Trombita

A trombitatanítás szakirányú feladatai:
- a tanuló egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása, kiemelt
figyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek
kihasználására,
- a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása,
- a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a naponkénti
gyakorlás szükségletének kialakítása,
- a hangszeres játék megvalósításában résztvevő izmok lazaságának, terhelhetőségének
tartósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek kialakítása,
- a zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok
kialakítása,
- az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő önálló
felkészülés képességének kialakítása.
Ismertesse meg a tanulókkal
- a trombita történetét,
- a trombitának a rézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött szerepét,
szakmai lehetőségeit,
- a hangszer irodalmát,
- a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat,
- a trombita hazai és külföldi művészeinek munkásságát.
Tudatosítsa
- a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát,
- a helyes szájtartás mint a jó „ansatz”, befúvási mód kialakulása alapfeltételének
fontosságát,
- a mindennapi gyakorlás didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti szükségességét,
- a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának fontosságát.
Fejlessze a tanuló
- hallását, belső hallását, „intonációs” képességét,
- hangszeres adottságait,
- hangszertechnikai tudását,
- megformáló- és előadói képességét.
Tegye képessé a tanulókat
- rendszeres, hatékony, igényes gyakorlásra,
- a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavítására,
- a beállított alapfunkciók önellenőrzésére,
- a tiszta intonációra,
- folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stílusos előadásra,
- a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, illetve a
tempóra vonatkozó utasítások megvalósítására.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
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Ismerje a tanuló
- a helyes test- és hangszertartást,
- a helyes légzéstechnikát,
- a hangszere múltját, irodalmát,
- a dúr és moll hangnemeket 7 #, 7 b előjegyzésig,
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat.
Legyen képes
- a helyes légzéstechnika alkalmazására, fejlesztésére,
- az alapvető funkciók helyes alkalmazására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi
gyakorlatok segítségével:
= fúvóka nélkül, csupán ajakrezgéssel,
= csak fúvókával,
= hangszerrel,
- az előírt hangterjedelmen belül (fisz-b2-ig) kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta
intonáció megtartásával,
- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására,
- a tanult darabok stílushű megszólaltatására,
- folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra,
- a különböző artikulációs előírások (staccato, tenuto, legato, marcato) megszólaltatására,
- skálázni egy oktávon keresztül valamennyi hangnemben.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
- egy dúr és egy moll skála 5 képlete a másféloktávos rendszerben,
- Clodomir: Trombitaiskola I./26., 28., 29.,
- Telemann: F-dúr szonáta I-II., vagy
- Händel: B-dúr szonáta I-II.
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
Ismerje a tanuló
- a hangszere múltját, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát,
- a rézfúvós hangszerek közötti azonosságot, különbséget.
Legyen képes a tanuló
- az előforduló légzéstechnikai és funkcionális problémák korrigálására a mindennapi
gyakorlatok segítségével,
- az előírt hangterjedelmen belül (fisz-c3-ig) kiegyenlített és kifejező hang elérésére,
- a különböző hangindítások, hangbefejezések megvalósítására,
- a különböző nyelvütések (szimpla, dupla, tripla) gyorsaságának fejlesztésére,
- önálló hangolásra,
- a hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására,
- skálázni másfél oktávon keresztül valamennyi hangnemben,
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- az adott zenei anyagot egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően,
kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezéssel megszólaltatni.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló rendelkezzék megfelelő állóképességgel.
Ismerje a hangképzés folyamatát.
Legyen képes a tudatos légzéstechnika alkalmazására.
Tudja
- az ajak-, a nyelv- és a manuális technika alapjait,
- az összes dúr és moll skálát a kétoktávos rendszerben, 7 képletben.

3.7.1.8 Harsona

A képzés legeredményesebb módjának az tekinthető, ha a tanuló 9-10 éves korában
tenoron vagy baritonon kezdi a mélyrézfúvós hangszerek tanulását, és csak a tanulmányok
3. évében, 11-12 éves korban tér át a harsona tanulására, amennyiben fizikuma,
muzikalitása erre alkalmassá teszi. A tenoron vagy baritonon megszerzett készségek
birtokában kétéves harsonaoktatás elegendő a zeneművészeti szakközépiskolai felvételi
követelmény eléréséhez.
A harsonatanítás szakirányú feladatai:
Ismertesse meg a tanulókkal
- (életkoruknak megfelelő szinten) a harsona lehetőségeit, irodalmát; hangszerük
történetét, akusztikai sajátosságait, a harsonairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és
előadóművészeit,
- a rokon hangszereket.
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, száj-, hangszer- és kéztartást,
tolókezelést és tudatosítsa ezeket,
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező harsonahangot,
- differenciált hangindítást és hanglezárást,
- megfelelő tempójú repetíciót,
- laza, egyenletes kartechnikát,
- pontosan összehangolt nyelv- és karmozgást.
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti
megtartásával,
- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal,
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.
Fordítson figyelmet
- a helyes légzés kialakítására, gyakorlására, fejlesztésére intenzív légzésfejlesztési
gyakorlatokkal,
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- a helyes szájtartás kialakítására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi gyakorlatok
segítségével:
= fúvóka és hangszer nélkül csupán ajakkal,
= csak fúvókával,
= hangszerrel,
= mindezek ellenőrzése fúvóka karikával,
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
- a lapról olvasási készség fejlesztésére,
- a tudatos zenei memorizálásra,
- a művek zeneileg igényes kidolgozására,
- a rendszeres társas muzsikálásra.
Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló
- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő
hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg,
- rendelkezzék
a
játszott
zenei
anyag
megszólaltatásához
szükséges
koncentrálóképességgel,
- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a
helyes légzéstechnikát, befúvásmódot,
- sajátítsa el az ajak és a kéz összehangolt munkáját; harsonánál a helyes tolókezelést,
- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására az előírt hangterjedelemben,
- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni,
- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait,
- törekedjék játékában a tiszta intonációra,
- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges
technikával,
- tudjon önállóan hangolni,
- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan,
- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási
jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését,
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök
alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.),
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére,
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja
helyesen kiejteni és leírni azokat,
- ismerje a használt hangszer történetét, rokon hangszereit,
- ismerje az adott hangszer szerepét különböző zenei korszakokban.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
- egy szabadon választott skála és hármashangzat-felbontás két oktávon keresztül, E-b1
hangterjedelemben,
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- két, lehetőleg különböző jellegű gyakorlat (minimális szint: Ujfalusi–Pehl–Perlaki:
Harsonaiskola II/300., 352.),
- egy előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül (minimum Pergolesi: Aria című mű
nehézségi szintjén).
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A légzés, levegővezetés terén tanultak elmélyítése, következetes alkalmazása, az
előforduló hibák korrigálása.
A hangterjedelem további bővítése, fokozott figyelemmel a szép hangra és a tiszta
intonációra.
A kamarazenélés és a zenekari játék előtérbe helyezése.
A tanuló ismerjen és tudjon gyakorlatban alkalmazni különböző
- díszítéseket,
- trillákat,
- előkéket, tripla- és duplanyelves megoldásokat.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje
- hangszere múltját, irodalmát,
- a kiművelt hangszeres technika alapjait.
Legyen képes
- minden regiszterben kiművelt harsonahang megszólaltatására,
- biztonságos, pontos, hibátlan hangindításra,
- pontos kézmunkával végrehajtott legato-technikára,
- dupla- és triplanyelv alkalmazására,
- vibratóra és trillákra.

3.7.1.9 Tuba

A tubatanítás szakirányú feladatai:
- a tanuló egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása – kiemelt
figyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek
kihasználására,
- a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása,
- a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a naponkénti
gyakorlás szükségletének kialakítása,
- a hangszeres játék megvalósításában résztvevő izmok lazaságának, terhelhetőségének
tartósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek kialakítása,
- a zenei elképzelések fejlesztése, a zenei előrelátás, a folyamatos kottaolvasás
kialakítása,
- a zenei hallás átfogó fejlesztése,
- zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok kialakítása,
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- az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő önálló
felkészülés képességének kialakítása.
Ismertesse meg a tanulókkal
- a tuba történetét,
- a tuba a mélyrézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött szerepét,
szakmai lehetőségeit,
- a hangszer irodalmát,
- a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat,
- a tuba hazai és külföldi művészeinek, munkásságát.
Tudatosítsa
- a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát,
- a helyes szájtartás – mint a jó „ansatz”, befúvási mód – kialakulása alapfeltételének
fontosságát,
- a mindennapi gyakorlás – didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti –
szükségességét,
- a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának fontosságát.
Fejlessze a tanuló
- hallását, belső hallását, intonációs képességét,
- hangszertechnikai tudását,
- megformáló- és előadói képességét.
Tegye képessé a tanulókat
- a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavítására,
- a beállított alapfunkciók önellenőrzésére,
- a tiszta intonációra,
- folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stílusos előadásra,
- a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, illetve a
tempóra vonatkozó utasításainak megvalósítására.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
Ismerje a tanuló
- a helyes szájtartást, légzéstechnikát, befúvást, hangszertartást, a könnyed hangszeres
játékmódot,
- a rokon rézfúvós hangszereket,
- a tuba felépítését, alkalmazási területeit,
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat.
Legyen képes a tanuló
- ideális tubahang kialakítására, megszólaltatására,
- különböző játékmódok megvalósítására,
- a zenei mondanivaló megformálására (legato, staccato stb.),
- az ajak és a kéz összehangolt munkájának kialakítására,
- a helyes befúvás és légzéstechnika alkalmazására,
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- a zenei gyakorlatok, előadási darabok pontos, kottahű előadására,
- az előadási darabok kotta nélküli játszására,
- a gyakorlás során előforduló hibák felismerésére, azok önálló kijavítására,
- a hangszer építéséből fakadó intonációs problémák korrigálására,
- a hangszer önálló behangolására,
- a hangszer szakszerű karbantartására.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
- egy dúr vagy moll skála (a tanuló meglévő hangterjedelméhez igazítva),
- két különböző karakterű etűd a végzett anyagból,
- két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel.
A skálát és az előadási darabot kotta nélkül kell játszani.
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
Ismerje meg a tanuló
- a tuba és a rézfúvós hangszerek rokon vonásait (fogások, részhangok, befúvási mód,
fúvástechnika stb.),
- a tuba irodalmát,
- a zeneirodalom híres tubaszólóit.
Legyen képes a tanuló
- a technikailag és művészileg igényesebb előadási darabok, kamarazenei és zenekari
művek interpretálására,
- a skálaformációkat élénk tempóban, kiegyenlítetten, különböző dinamikai
árnyalatokkal 7 #, 7 b előjegyzésig játszani dúrban és mollban egyaránt,
- az általa képzett hangszerhang szépségét, teltségét, plasztikusságát folyamatosan
fejleszteni,
- a megtanult előadási darabok közönség előtti színvonalas bemutatására,
- tiszta intonációra, tiszta hangszeres játékra,
- az önálló munkára.
Tudja alkalmazni a tanuló
- a hangszerhang képzésének fizikai sajátosságait,
- a különböző zenei utasításokat az előadás módjára, tempójára, dinamikájára
vonatkozóan.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes
- természetes, oldott hangszerkezelésre,
- helyes test- és hangszertartásra,
- a tudatos légzéstechnika alkalmazására.
Tudjon kontra F és f1 között
- kiegyenlítetten,
- különböző dinamikai árnyalatokkal,
- tiszta intonációval,
- megfelelő nyelvtechnikával játszani.

84

3.7.2 Vonós-pengetős tanszak
3.7.2.1 Hegedű
A hegedűtanítás szakirányú feladatai
Ismertesse meg a tanulókkal
- a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét,
- a hegedű akusztikai sajátosságait,
- a hangszer hangolását,
- a hangszer és a vonó felépítését, részeit,
- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,
- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit,
- a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,
- a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést,
- a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit,
- a vonós hangszercsalád többi tagját.
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
- megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát,
- helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket,
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot,
- differenciált hangindítást és hanglezárást,
- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát,
- a kezek pontosan összehangolt mozgását.
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
- hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben,
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és
vonógyakorlatokat.
Fordítson figyelmet
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
- a különböző vonásnemek elsajátítására,
- a pizzicato-technikára, a pergő-technikára,
- az üveghangok megszólaltatására,
- a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására,
- a hangköz és akkordjáték sajátosságaira,
- a lapról olvasási készség fejlesztésére,
- a tudatos zenei memorizálásra,
- a művek zeneileg igényes kidolgozására,
- a rendszeres társas muzsikálásra.
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását,
- a fontosabb tempó- és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket,
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- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,
- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét,
- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének,
nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése),
- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,
- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést,
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat.
Legyen képes
- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és
stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően
megszólaltatni,
- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt
tempóban lapról eljátszani,
- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel
ellátni,
- technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani,
- tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes
intonációra,
- az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő
vonóbeosztás alkalmazására,
- szép hangon való, karakteres előadásra,
- a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására.
Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
- háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal,
- 2 szabadon választott etűd,
- 1 versenymű saroktétele,
- 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy 1 lassú és 1 élénk tempójú előadási darab.
A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat.
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló legyen képes
- szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani,
- gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, gyors tempójú, technikailag
nehezebb művek eljátszására,
- a stílusnak és karakternek megfelelő vonásnemek, a célszerű ujjrendek
megválasztására,
- igényes intonációra, az előforduló dinamikai fokozatok természetes hangképzéssel való
megszólaltatására,
- előadási darabokat, kamaraműveket, zenekari szólamokat önállóan is megtanulni.
86

Bővítse repertoárját.
Lapról játéka olyan fokú legyen, hogy képes legyen beilleszkedni a társas muzsikálásba.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes
- természetes, oldott hangszerkezelésre,
- az egész fogólapot uralni,
- a tiszta intonáció érdekében érzékeny billentésre, folyamatos, könnyed fekvésváltásra,
- a különböző skálákat 3 – esetleg 4 – oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán,
ritmikusan, élénk tempóban játszani,
- differenciált vibrato alkalmazására,
- a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására,
- az alapvonások – legato, détaché, martelé, spiccato, staccato – alkalmazására,
- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre.
Rendelkezzék
- igényes, fejlett hallással, kontrollálóképességgel,
- biztos memóriakészséggel,
- koncentrálóképességgel,
- megfelelő lapról olvasási készséggel.

3.7.2.2 Gordonka

A gordonkatanítás szakirányú feladatai
Ismertesse meg a tanulókkal
- a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét,
- a gordonka akusztikai sajátosságait,
- a hangszer hangolását,
- a hangszer és a vonó felépítését, részeit,
- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,
- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit,
- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,
- a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést,
- a gordonkairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit,
- a vonós hangszercsalád többi tagját.
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
- megfelelő vonóvezetést, bal kéz-technikát,
- helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket,
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gordonkahangot,
- differenciált hangindítást és hanglezárást,
- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát,
- a kezek pontosan összehangolt mozgását.
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
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- hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi
húron és fekvésben,
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és
vonógyakorlatokat.
Fordítson figyelmet
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
- a különböző vonásnemek elsajátítására,
- a pizzicato-technikára,
- az üveghangok megszólaltatására,
- a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására,
- a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira,
- a lapról olvasási készség fejlesztésére,
- a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására,
- a tudatos zenei memorizálásra,
- a művek zeneileg igényes kidolgozására,
- a rendszeres társas muzsikálásra.
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszerkarbantartási feladatokra.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását,
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat,
- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,
- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét,
- az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét,
- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének,
nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése),
- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,
- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést.
Legyen képes
- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és
stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően
megszólaltatni,
- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt
tempóban lapról eljátszani,
- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel
ellátni.
Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- és violinkulcsban.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
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- dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül, 3 #, 3 b előjegyzésig, tercek
és szextek, az alsó fekvésekben kettes kötéssel is,
- négy etűd (pl. Dotzauer: Etűdök II.),
- egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele,
- egy előadási darab.
További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
Az „A” tagozat végén
Tudjon a tanuló szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat
eljátszani.
Legyen képes gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, virtuózabb darabok
eljátszására.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tisztán
- 4 oktáv terjedelemben gyors tempóban egyenletesen skálázni,
- hármashangzatokat, terceket és szexteket játszani,
- p és f dinamikában kantilénaíveket megszólaltatni.
Tudjon
- a magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni,
- kifejezően, minden ujjal vibrálni.
Legyen képes
- gördülékeny fekvésváltások végrehajtására,
- mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő-játékra,
- zenei agogikák helyes kivitelezésére,
- a jobb és bal kéz könnyed mozgásainak összehangolására,
- a dinamikai árnyalatok megvalósítására,
- a zenei alapkarakterek (dolce, espressivo, risoluto, grazioso) megjelenítésére.
Ismerje
- az abszolút intonáció fogalmát szemben a temperálttal,
- a különböző vonásnemeket és azok kombinációit.

3.7.2.3 Gitár

A gitártanítás szakirányú feladatai
Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten)
- a gitár felépítését, akusztikai sajátosságait, hangolását, a hangszer lehetőségeit,
- a gitár irodalmát, történetét, a gitárirodalom legkiemelkedőbb alkotóelőadóművészeit,
- a gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait,
- a leggyakrabban előforduló akkordokat és akkordfűzéseket.
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
- helyes test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket,
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- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gitárhangot,
- differenciált pengetést és helyes fogástechnikát,
- laza, egyenletes kar- és ujjtechnikát,
- a két kéz pontosan összehangolt mozgását.
Tanítsa meg
- a játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését,
- a legato játékot,
- a staccato, portato, tenuto játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósítását,
- a gitárjáték alapvető technikai elemeit (fekvésváltás, barré, kötések, apoyando, tirando,
arpeggio, törtakkordok),
- a tompítás különféle lehetőségeit.
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
- hangsorokat különböző figurációkkal,
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.
Ösztönözze a tanulókat a helyes hangszertechnika folyamatos gondozásával szép
gitárhangszín elsajátítására.
Fordítson figyelmet
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
- a precíz hangszerhangolásra,
- a tudatos zenei memorizálásra,
- a művek zeneileg igényes kidolgozására,
- a rendszeres társas muzsikálásra.
Alakítsa ki a lapról játék technikáját, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva.
Tanítsa meg a tanulókat a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzésére.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel.
Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző
stílusú darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt
hangszerjátékot valósítson meg.
Ismerje
- a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni,
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat.
Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit:
- a fekvésjátékot, fekvésváltást,
- a kis és nagy barré-t,
- a kötéseket (ráütés, elpengetés),
- a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel,
- az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit,
- a törtakkord megszólaltatását,
- a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt).
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Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására:
- dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler-darabok),
- harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani),
- egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion,
Robert de Visée).
Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges
zenei alapismeretekkel és technikai készségekkel.
Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
- G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E-dúr skála, transzponálva, repetíciós
pengetéssel is, kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok,
- 2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60),
- 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű,
- XX. századi művek (pl. Bartók – Szendrey).
A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat.
A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni.
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
Rendelkezzék a tanuló ismeretekkel
- a fontosabb korok és stílusok gitáron megszólaló darabjainak jellemző vonásairól,
- a különféle hangeffektusokról és azok használatáról (rasgueado, üveghang, étouffé,
dobolás),
- a gitárdarabok szerzőinek és előadóművészeinek munkásságáról,
- a hangszer múltjáról, hagyományairól.
Legyen képes az életkorának és képességeinek megfelelő zene még árnyaltabb, kifejezőbb
előadására, mely kiterjed a kötetlenebb előadású romantikus és impresszionista művekre is.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje a különböző hangeffektusokat és azok használatának módját.
Legyen képes
- a darabok hibátlan megszólaltatására,
- a szólamvezetések pontos megvalósítására,
- természetes, oldott hangszerkezelésre,
- az egész fogólapot uralni,
- tiszta, könnyed fekvésváltásra,
- a vibrato alkalmazására,
- a fontosabb zenei karakterek megjelenítésére,
- a tiszta játék érdekében történő hangtompítások végrehajtására,
- értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadásra.
Rendelkezzék
- kimunkált előadói és technikai képességekkel,
- biztos memóriakészséggel,
- koncentrálóképességgel,
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- hangszere rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges alapvető
ismeretekkel.
3.7.3 Billentyűs tanszak
3.7.3.1 Zongora
A zongoratanítás szakirányú feladatai
Ismertesse meg a tanulókkal
- a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-mechanika,
pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait,
- a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit,
- a hangszer kialakulásának vázlatos történetét.
Alakítson ki
- a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést,
- megfelelő kéztartást,
- független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával,
- rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő),
- az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek
ügyes alá- és fölétevését),
- differenciált billentést, ujjvégérzetet.
Tegye képessé a tanulókat arra, hogy
- tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani,
- tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam,
kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leggiero,
portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,
- tudja a zongorapedálokat megfelelően használni (prolongációs, bal – tompító, jobb),
- a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben hangerőben,
gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani,
- a zongoradarabokat stílus- és kottahűen játszani.
Fejlessze a tanuló
- muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kíséret
viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával,
- zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást,
- metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását,
- kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját,
- hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák
alkalmazásával.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
- hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet,
húrozat, hangolás, rezonáns szekrény),
- a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait,
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- a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét,
- a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, különös tekintettel a hangszerre
vonatkozó speciális utasításokra (pl. una corda, prol. ped.),
- a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit,
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat.
Legyen képes
- természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére,
- egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni,
- zenei és technikai szempontból tudatos, önálló gyakorlásra,
- a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála,
hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato,
staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,
- a játszandó zongoraművek értelmes tagolására,
- a zenei karakterek megvalósítására,
- a zongorapedálok használatára (elő-, után- és együttnyomás),
- életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos,
dinamikailag változatos és kifejező előadására,
- az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret).
Rendelkezzék
- biztonságos kotta- és lapról olvasási készséggel,
- adottságainak megfelelő zenei memóriával,
- képességei alapján kiművelt zenei hallással.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
- 2 fúgaszerkesztésű J. S. Bach-mű (invenciók, kis prelúdiumok, fughetták stb.),
- 1 teljes klasszikus szonáta,
- 1 virtuóz etűd,
- 2 különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik XX. századi magyar mű legyen.
A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni.
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
- hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl.
Sz. Richter, Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György…),
- a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a
zongorára vonatkozó speciális utasításokra.
Legyen képes
- technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára,
- a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála,
hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato,
staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,
- saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére,
- a zongorapedálok tudatos használatára,
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- a zongoraművek formálására és kifejező előadására.
Rendelkezzék
- olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására,
- az együttzenélés igényével.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes
- A zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező előadására,
- skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani,
- a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni,
- a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére,
- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre,
- a zongorapedálok tudatos és változatos használatára.
Rendelkezzék
- megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással,
- biztos memóriával, koncentrálóképességgel,
- megfelelő lapról olvasási készséggel.
A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei képességei
alapján – adott esetben – legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére.

3.7.3.2 Orgona

Az orgonatanítás szakirányú feladatai
A tanuló a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képességei, illetve készségei
szintjének megfelelően kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és
összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg.
E cél elérése érdekében szükséges
- a kottaolvasás és a lapról játék fejlesztése,
- a két kéz önállóságának fejlesztése, amely biztosítéka a jobb és bal kéz összjátékának, s
ez az alapja a manuál-pedál összjátéknak is,
- a polifon (barokk) zenében a tiszta szólamvezetés, a logikus frazeálás és artikulálás, az
agogika és a díszítések alkalmazása,
- a romantikus stílus értelmi és kifejezésbeli sajátosságainak megérzése és megvalósítása,
- a redőny stílusos használatának elsajátítása,
- a tanuló saját alkatának is megfelelő logikus ujj- és lábrend készítésének elsajátítása.
A szaktanár ismertesse a tanulókkal
- az orgona történetét, a más hangszercsaládokkal meglévő rokon vonásokat,
- a hangszer felépítését és működési elvét (a különböző építéstechnikákra tekintettel),
- az orgona akusztikai sajátosságait, az alapvető regisztereket,
- az orgonairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit.
Alakítson ki
- könnyed hangszerkezelést,
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- helyes test-, kar-, kéz- és lábtartást,
- sokszínű, kidolgozott játékmód-kultúrát,
- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát,
- könnyed manuálváltást, a különböző manuálok egy időben történő használatának
természetességét,
- a különböző testrészek összehangolt munkáját.
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
- dúr és moll skálákat külön kézzel, két kézzel valamint pedálon, párhuzamosan és
ellenmozgásban, különböző tempókban és billentésmódokkal, oktáv, terc, szext és decima
távolságokban,
- hármas- és négyeshangzatokat akkordfogásban, különböző felbontásokban, futamokban
a skálákhoz hasonló módokon,
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat,
- technikai gyakorlatokat, etűdöket.
Fordítson figyelmet
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
- a lapról olvasási készség fejlesztésére,
- a tudatos zenei memorizálásra,
- a művek zeneileg igényes kidolgozására,
- a rendszeres társas muzsikálásra.
Fejlessze a tanuló
- zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, polifon és funkciós hallást,
- metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartást,
- hangszerkezelését, technikáját, a kezek és lábak függetlenségét az ügyesítők, az
ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkalmazásával,
- muzikalitását a hajlékony dallamformálással, a dallam és kíséret viszonyának igényes
kimunkálásával.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
- hangszere múltját, történetét,
- a különböző zenei stílusok jellemző vonásait,
- a díszítések különböző fajtáit,
- a regisztrálás alapvető szabályait,
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat.
Legyen képes
- az adott mű helyes metrikai és ritmikai megoldására,
- a barokk zenében tiszta szólamvezetésre, értelmes frazeálásra és artikulációra, a
díszítések alkalmazására,
- könnyebb művek lapról olvasására.
Rendelkezzék
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- a művek megvalósítását lehetővé tevő technikával,
- koncentrálóképességgel,
- megfelelő gyakorlási módszerrel.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
orgonán:
- 1 Bach-korálelőjáték,
- 1 Bach- prelúdium és fúga (a Nyolc kis prelúdium és fúga sorozatból),
- 1 könnyebb, más stílusú mű;
zongorán:
- 1 Bach-mű (nehezebb kis prelúdium, két- vagy háromszólamú invenció),
- 1 klasszikus szonátatétel,
- 1 romantikus mű,
- 1 XX. századi magyar mű,
- 2 etűd (az egyik lehetőleg a bal kézben mozgó szólammal).
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje hangszere irodalmát, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek
munkásságát.
Legyen képes
- a különböző korok műveit biztos technikával, stílushűen megszólaltatni és zenei
élményt nyújtani,
- a romantikus stílus értelmi és kifejezésbeli sajátosságait megérezni és megvalósítani,
- a művek karakterének megfelelően regisztrálni, valamint a saját alkatának megfelelő
ujj- és lábrendeket önállóan készíteni,
- új műveket önállóan megtanulni, repertoárját bővíteni.
Rendelkezzék
- a művek művészi előadásához szükséges képzelőerővel, előadói és formálókészséggel,
- fejlett hallási kontrollal,
- a hangszeréhez kapcsolódó stílus- és anyagismerettel, megfelelő repertoárral.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje
- a díszítések különböző fajtáit, és azok kivitelezésének eltérő nemzeti hagyományait,
- a regisztrálás részletes szabályait.
Legyen képes
- az adott mű helyes metrikai, ritmikai és regisztrálási megoldására,
- a barokk zenében tiszta szólamvezetésre, értelmes frazeálásra és artikulációra, a
díszítések precíz alkalmazására.
Rendelkezzék
- a nehezebb művek megvalósítását lehetővé tevő technikával,
- koncentrálóképességgel,
- jó lapról olvasási készséggel,
- harmonizálási és improvizációs készséggel.
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3.7.4 Vegyes tanszak
3.7.4.1 Ütő
Az ütőhangszer-tanítás szakirányú feladatai
Az ütőhangszerek sokszínűségéből és zeneirodalmi sajátosságaiból eredően a
kamarazenélés lehetőségeinek megteremtése a hangszertanulás kezdetén.
A társas muzsikálás elősegítése.
Az egymáshoz való alkalmazkodásra és egymásra figyelésre nevelés.
Ismertesse meg a tanulókkal
- az ütőhangszercsalád leggyakrabban használatos tagjait,
- a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját,
- a helyes ütéstechnikákat.
Fordítson figyelmet
- a különböző hangszerek speciális technikai elemeinek alkalmazására,
- a precíz, pontos ritmikai megoldásokra, külön figyelemmel a legáltalánosabb
ütőhangszeres elemekre,
- az eltérő kézrendi megoldásokra,
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
- a lapról olvasási készség fejlesztésére,
- a tudatos zenei memorizálásra,
- a művek zeneileg igényes kidolgozására.
Végeztessen az egyes zenei kíséret-formákhoz szükséges improvizációs gyakorlatokat.
Tanítsa meg a tanulókat a hangszereken elvégzendő kisebb igazításokra, az üstdob
hangolására.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Ismerje a tanuló
- az alapfokú művészetoktatási intézményben használatos ütőhangszereket, ezek magyar
és leggyakrabban használt idegen nyelvű elnevezéseit,
- a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, a helyes ütéstechnikákat,
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat.
Legyen képes a tanuló
- kottahű játékra és lapról olvasásra folyamatos, mérsékelt tempóban,
- árnyalt dinamikák alkalmazására, a hangszínbeli különbségek felismerésére és
megvalósítására,
- a speciális technikai elemek alkalmazására a különböző hangszereken (tremolo, előkék,
egyszerű függetlenítés),
- hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt előadására,
- az üstdob önálló hangolására,
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- a különböző ütőhangszerek eltérő kézrendi problémáinak megoldására,
- rugalmas beilleszkedésre kamarazenei együttesbe,
- céltudatos, módszeres gyakorlásra.
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Ismerje a tanuló
- a legfontosabb ütőhangszerek múltját, származását, fejlődését,
- az ütőhangszerek irodalmát.
Legyen képes a tanuló
- szép és kifejező hang képzésére a különféle ütőhangszereken,
- nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök és előadási darabok
megszólaltatására,
- sűrű, egyenletes, árnyalt dinamikájú tremolo alkalmazására a különböző hangszereken,
- zeneileg és technikailag tudatos, módszeres gyakorlásra, a művek önálló megtanulására,
- értelmes, tagolt, kifejező előadásmódra.
Rendelkezzék a tanuló
- megfelelő technikai felkészültséggel, előadói és formálókészséggel,
- egyszerű improvizációhoz szükséges képzelőerővel,
- biztos zenei memóriával és koncentrálóképességgel,
- kamarazenéléshez és zenekari játékhoz szükséges lapról olvasási készséggel,
- megfelelő gyakorlási módszerekkel, amelyekkel a megfelelő technikai készenlét
gyorsan elérhető,
- tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál.

3.7.4.2 Magánének

A magánének-tanítás legfőbb sajátossága, hogy a technikai, zenei képzés mellett
alapfeladata az énekhang (mint hangszer) kiépítése, képzése. Erre csak a mutálás
befejezése után kialakult hangképzőszervek (felnőtt gége, illetve hangszalagok)
alkalmasak. Így a magánének-tanulást 15–18 éves korban lehet elkezdeni (ez nemtől és
hangfajtól függően változik). Az énektanulás megkezdéséhez gégeorvosi javaslatot kell
beszerezni.
A magánének tárgy tanításának a célja, hogy
- adjon helyes alapot a tanulók hangi adottságai és zenei képességei optimális
kifejlesztéséhez,
- felkészítse a tanulókat a vokális társas muzsikálásra,
- nyújtson segítséget az énekhang és beszédhang karbantartásában.
A magánének tárgy tanításának szakirányú feladatai
Ismertesse a tanulókkal
- az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetőségeit,
- a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit,
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- a különböző éneklési technikák (legato, staccato, portato, leggiero, tenuto)
alkalmazását.
Alakítson ki
- helyes légzési módot,
- tiszta intonációs képességet,
- a tanuló saját hangterjedelmében egységes hangszínt,
- árnyalt dinamikai megoldásokat,
- igényt és képességet a rezonáns üregek és a rekesz minél szakszerűbb alkalmazására,
- érthető és szép szövegmondást,
- helyes hangeszményt.
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
- beéneklő-, hangképző-, hangterjedelem-növelő gyakorlatokat,
- rezonancia- és rekesz-gyakorlatokat,
- szövegmondó feladatokat,
- koloratúra-, trilla- és díszítő gyakorlatokat.
Fordítson figyelmet
- a tanuló saját hangjának helyes hangfaji megítélésére,
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
- a lapról éneklési készség fejlesztésére,
- a tudatos zenei memorizálásra,
- a művek zeneileg és énektechnikailag igényes kidolgozására,
- a rendszeres társas éneklésre.
Tanítsa meg a tanulókat hangképző szervük egészségi állapotának felmérésére, és a
szükséges egészségügyi tennivalókra.
Követelmények a program elvégzése után
Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
- az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetőségeit,
- a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit,
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
- a tanult művek zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni
azokat.
Tudjon
- az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni,
- könnyed izomérzet mellett az előadandó mű kívánalmai szerinti hangot adni,
- tisztán intonálni,
- hangfajának hangterjedelemén belül színben egyöntetűen, dinamikailag pedig árnyaltan
énekelni,
- bánni rezonáns üregeivel, illetve rekeszével, és azokat maximálisan kihasználni,
- érthető és szép szövegmondással énekelni és beszélni,
- összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között,
- értelmezni és megvalósítani tempóbeli és dinamikai előírásokat a tanult darabokban,
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- zeneműveket az évfolyamának és egyéni képességeinek megfelelően stílushűen,
művészi kifejezéssel megszólaltatni.
Legyen képes
- rendszeres gyakorlásra, a saját hangképző szerv feletti ellenőrzésre,
- helyes hangeszmény kialakítására, elsősorban saját hangjának helyes hangfaji
megítélésére, ezen belül az eszményi hangzás elérésére.
Rendelkezzék
- megfelelő zenei memóriával, koncentráló- és állóképességgel,
- jó előadói készséggel, művészi fantáziával, a közönséggel való kapcsolatteremtési
készséggel.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
- bonyolultabb koloratúra-gyakorlatok, trilla és nehezebb díszítő elemek,
- a legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés biztonságos alkalmazása,
- a hangterjedelem teljes kiépítése.
Nagyobb anyag igényesebb feldolgozásával magasabb szint elérése.
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
- 1 népdal vagy népdalfeldolgozás
- 1 preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal,
- 1 romantikus dal,

3.7.4.3 Szolfézs

A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkozás
kialakítása, amely segíti a tanulókat a zenei anyag helyes értelmezésében és
megszólaltatásában.
A szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy
- az általános zenei képességek fejlesztését, és
- a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi.
Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a tanulót a zene
megszólaltatásának és befogadásának örömével.
A szolfézstanítás szakirányú feladatai:
- a tanuló személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának
kibontakoztatása, nemzeti identitástudatának megalapozása,
- átfogó zenei műveltség kialakítása,
- a hangszertanulás segítése,
- a társművészetek iránti nyitottság megalapozása,
- a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, mind
reprodukálásban) az alábbi területeken:
= ritmus-metrum,
= tiszta intonáció,
= tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök),
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= dallamhallás,
= többszólamúság-harmóniaazonosítás,
= zenei olvasás-írás,
= zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika),
= zenei memória,
= rögtönzés,
= zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás fejlesztése),
- a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra.
A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, a
későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja
megalapozni.
Követelmények a program elvégzése után
Általános követelmények
Rendelkezzék a tanuló
- olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves
részévé teszi,
- mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt
biztosítanak a zene stílushű megszólaltatásához,
- olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a
képesség-készség szintjének megfelelő zenei feladatokat,
- a tanulmányai során elsajátított készség- (K), jártasság- (J), ismeret-repertoárral (I).
Követelmények az alapfok elvégzése után
Hangszeres tanszakok és szolfézs főtanszak „A” tagozat
Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig (I). Tudjon
tájékozódni ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is.
Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és nyújtott
ritmus, egyszerűbb átkötések (K).
Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J).
Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben (K).
Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I).
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is)
4 #, 4 b-ig (K).
Ismerje a pentaton hangsort (J-I).
Tudja a dúr és moll hangsorokat 7 #, 7 b-ig (J). Ismerje a háromféle moll hangsort (J-I),
ismerje a modális hangsorokat (J-I).
Tudja megállapítani a hangnemeket – hangszeres anyagához kapcsolódóan is (K).
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban:
- ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket (K),
- ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, szűkített szeptim
hangközöket; tudja ezeket kottaképről is azonosítani (J).
Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordítások, valamint a dominánsszeptimhangzat felépítését (K). (A szűkített és bővített hármashangzatok megfordításait csak
ismeret szinten.)
Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani (K).
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Ismerje a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzat felépítését (I).
Ismerje a funkciós főakkordokat 4 #, 4 b-ig (K). Tudja ezeket kottaképről felismerni
hangszeres anyagához kapcsolódóan is (J-I).
Ismerje a funkciós vonzást (I).
Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. (J-I)
Tudjon lejegyezni:
- rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel (K),
- igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal (K).
Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni (K).
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban alkalmazni):
- a magyar népzene stílusjegyeit,
- a periódus fogalmát,
- a kis formákat,
- a triós formát,
- a szonátaformát,
- a rondót,
- a barokk és klasszikus táncokat (J-I).
Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a zenetörténeti korok, kiemelkedő
zeneszerzők, műfajok ismeretével (J-I).
Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus és XX.
századi zenét.
Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket.
Zenei anyag
Tudjon
- 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül),
- 20 műzenei szemelvényt (ebből 10-et kotta nélkül) énekes, vagy hangszeres előadásban
megszólaltatni a következő zenetörténeti korokból arányosan:
= középkor,
= reneszánsz,
= barokk,
= klasszika,
= romantika,
= XX. század.
(Ezen belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb terjedelmű
művekből.)
Hangszeres tanszakok „B” tagozat
„Hosszú” tanszakok
(Kapcsolódva a felvételi vizsgák felvételi anyagának megfogalmazásához)
Tudjon a tanuló 10 – periódus terjedelmű – barokk és klasszikus dallamot fejből
szolmizálni, szöveggel előadni.
Tudjon 10 magyar népdalt fejből, szöveggel, élményszerűen előadni.
Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7 #, 7 b előjegyzésig (dúr és háromféle moll
hangsor).
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Ismerje a modális hangsorokat. Tudja ezeket énekelni ábécés nevekkel 4 #, 4 b
előjegyzésig.
Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket; a hármashangzatokat és fordításaikat; a
dominánsszeptim- és a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzatokat dúr és moll
hangsorokban, oldással.
Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után, és tudja lejegyezni 2 meghallgatás
alapján.
Tudja ábécés nevekkel énekelni 4 #, 4 b előjegyzésig a főhármasokat dúrban és mollban.
Tudjon lejegyezni
- hangköz- és hangzatmenetet – mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat –
4-5 meghallgatás alapján,
- kétszólamú dallamot – mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat – 6-8
meghallgatás alapján.
Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségű dallamot szolmizálva, alkalmi
hangzókkal és ábécés nevekkel.
Legyen képes az egyszerű műzenei formákat hallás után felismerni.
Ismerje a fontosabb műzenei formák felépítését: szonáta, rondó, variáció.
Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit.
Rendelkezzék alapvető zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottsággal.
Legyen jártas a megismert zenei stílusokban, tudjon stílushűen megszólaltatni műveket.
Legyen képes ismereteinek, zenei készségeinek szintetizálására és önálló alkalmazására.
„Rövid” tanszakok
Azonos a 6 éves tanszakok „B” tagozatos követelményrendszerével, kivéve:
Tudjon lejegyezni
- hangköz- és hangzatmenetet, mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat –
4-5 meghallgatás alapján,
- kétszólamú dallamot, mely könnyű alterációt tartalmazhat, – 6-8 meghallgatás alapján.
Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi
hangzókkal és ábécés nevekkel.
Szolfézs főtanszak „B” tagozat
Azonos a 6 évfolyamos „B” tagozat követelményrendszerével, kivéve:
Tudjon lejegyezni
- hangközmenetet,
- hangzatmenetet, mely alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat – 4-5 meghallgatás
alapján,
- kétszólamú dallamot, mely alterációt, hangnemi kitérést, modulációt tartalmazhat – 6-8
meghallgatás alapján.
Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi
hangzókkal és ábécés nevekkel.
Ismerje fel a funkcióváltásokat.
Ismerje fel a hangnemi kitéréseket és a modulációt.
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Az „A” tagozat végén
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Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyagban,
hangszeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket
és -képleteket (K).
Legyen áttekintőképessége a 9/8, 6/4-es és a zenei anyagban előforduló egyéb ütemekben
(K).
Ismerje az aszimmetrikus metrumokat (I).
Rendelkezzék biztos tájékozódóképességgel a relatív és abszolút rendszerben
(alterációkban is) 7 #, 7 b-ig (K).
Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni:
- melizma,
- főhang,
- váltóhang,
- átmenőhang (J-I).
Ornamensek (I).
Ismerje a kvintkört. (J)
Tudja a dúr és háromféle moll hangsorokat, a vezetőhangokat 7 #, 7 b-ig (J-I).
Ismerje
- az egészhangú skálát,
- az akusztikus hangsort,
- a modellskálákat,
- a Reihe-t (J).
Tudja
- a dodekafónia,
- az aranymetszés fogalmát (J-I).
Ismerje
- a hármas- és négyeshangzatok felépítését (dominánsszeptim, mollbeli VII. fokú
szűkített szeptim), ismerje fel hallás után, tudja azonosítani kottaképről, és felépíteni
abszolút rendszerben (K),
- a cluster fogalmát.
Rendelkezzék biztos tájékozottsággal a funkciós zenében:
- ismerje fel a funkciókat hallás után (K),
- ismerje a funkciós fő- és jellegzetes mellékhármasokat (K-J),
- ismerje az alterációk szerepét (J-I),
- ismerje fel a hangnemi kitérést és modulációt – kottakép alapján (J-I).
Ismerje a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit:
- alterációk,
- tercrokonság (I).
Ismerje a tonalitás felbomlásának elvét, ismerje a bi- és a politonalitást (I).
Ismerje a legfontosabb zenei szerkesztésmódok fogalmát.
Tudja ezeket alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is.
Ismerje
- a barokk szonátaformát,
- a Scarlatti-féle szonátaformát,
- a klasszikus szonáta-rondót,
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- romantikus szonátát (I-J).
Tudjon lejegyezni
- könnyű klasszikus periódust funkciót jelző basszussal,
- könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt (K).
Tudjon lapról olvasni fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot.
Rendelkezzék alapos zenetörténeti tájékozottsággal, zenetörténeti korok, kiemelkedő
zeneszerzők, műfajok ismeretével (I-J).
Ismerje fel hallás után a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit.
Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni.
Zenei anyag
Tudjon a tanuló 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (10 régi, 10 új
stílusút, ebből néhány parlando, rubato, díszített népdalt),
Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, válogatva a következőkből:
- gregorián zene,
- reneszánsz kórusmuzsika (Palestrina, Lassus),
- a középkor hangszeres világi zenéje,
- kora barokk (Monteverdi, Pucell),
- barokk:
= J. S. Bach (invenció, fúga, korál, szvit, oratorikus művek),
= Händel (oratórium, concerto),
= Corelli, Vivaldi (concerto, concerto grosso),
- klasszicizmus:
= szonáta,
= szimfónia,
= kamarazene,
= opera,
= versenymű,
- romantika:
= zongoramuzsika (Chopin, Liszt),
= dal,
= szimfonikus költemény,
= opera,
- a századforduló zenéje:
= impresszionizmus,
= második bécsi iskola,
- Bartók, Kodály, Sztravinszkij,
- kortárs zeneszerzők.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
(A követelményrendszer kapcsolódik a felvételi vizsgák anyagához.)
Tudjon a tanuló
- 30 népdalt stílusosan énekelni és elemezni,
- 5 műdalt – különböző zenetörténeti stíluskorszakokból – saját zongorakíséretével
előadni.
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Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, tudja azokat elemezni
formailag és harmóniailag; tudjon ezekből zenei idézetet előadni.
Tudjon éneklőtársakkal kétszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni.
Tudjon zongora-ének előadásban c-kulcsos műveket megszólaltatni.
Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban, tudjon
ütemezni.
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben.
Ismerje az ötfokú, a hétfokú és a modális hangsorokat, tudja ezeket az abszolút
rendszerben elhelyezni és énekelni.
Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni.
Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel.
Tudjon lejegyezni
- barokk kétszólamú idézetet,
- klasszikus zenei szemelvényt,
- XX. századi dallamot.
Tudja a c-kulcsokat alkalmazni írásban is.
Rendelkezzék a tanuló zenetörténeti áttekintőképességgel.
Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti
alkotásokhoz kötni.
Legyen képes önállóan elemezni, tudja tudását kreatív módon alkalmazni hangszeres
tanulmányaiban is.

3.7.4.4 Zenetörténet-zeneirodalom

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának a célja, hogy
- a zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során
képessé válnak a további (egyéni) önművelésre, valamint a zene aktív (öntevékeny)
művelésére,
- legyen lehetőségük zenei műveltség szerzésére azoknak is, akik nem tanultak hangszert,
illetve egyéb elfoglaltságaik miatt már nem, vagy csak kisebb intenzitással képesek
hangszeres tanulmányokat folytatni.
A zenetörténet-zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai
- a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése,
- hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése.
Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb
megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira,
stílusjegyeire, társművészeteire, mestereire, alkotásaira.
Neveljen az értékes zene szeretetére: ösztönözze a tanulókat
- rendszeres hangverseny- és operalátogatásra,
- a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására,
- a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre,
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- értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására,
- aktív társas muzsikálásra.
Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a zene
bármely műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud.
Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében (és
társművészetekben).
Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát.
Követelmények a program elvégzése után
A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a tanult zenetörténeti stíluskorszakban.
Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jellegzetes
tematikus részleteit.
Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz,
műfajokhoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket.
Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a
társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben.
Az egyes évfolyamokban elérendő minimális követelményeket a helyi tantervben rögzítse
a szaktanár az adott tanévben feldolgozandó anyag célirányainak, szerkezetének, a csoport
összetételének, teljesítőképességének figyelembevételével.

3.7.4.5 Fafúvós kamara

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanítás – különösen a nem
zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató-nevelő munka lényeges, kiemelt elemét
jelenti.
A fafúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai
Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a
későbbiekben egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét
kamaramuzsikálással töltik.
Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé
őket a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes
elsajátítására és megszólaltatására.
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges
kapcsolatot a kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti
felelősségérzetét, ugyanakkor használja ki a társas muzsikálás által nyújtott
biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak feloldására.
A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség
fejlesztésével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához.
A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a
fafúvós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról.
Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat.
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Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos,
kottahű, zeneileg igényes megszólaltatására.
Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra.
Ismertesse meg a tanulókkal a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a fafúvókhoz
leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait.
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában.
A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási intézmény
és egyéb intézmények rendezvényeinek műsorát.
Követelmények a program elvégzése után
A tanuló legyen képes
- önállóan hangolni,
- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni,
- jól értelmezhetően be- és leinteni,
- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani,
- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján,
- saját maga jelezni a tempóváltozásokat,
- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani,
szólamában visszatalálni,
- önállóan, tisztán intonálni,
- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat
képezni,
- figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között,
- figyelemmel kísérni az együttes összhangzását,
- kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni,
- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni,
- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni,
- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat
önállóan elsajátítani,
- az alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló
művelésére.
Rendelkezzék
- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel,
- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés,
dinamika, artikuláció, stílus stb. terén,
- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel,
- minimális partitúraismerettel.
Legyen tisztában
- a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó és a fafúvókhoz leggyakrabban társított egyéb
hangszerek intonációs sajátosságaival,
- a fafúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak
írásmódjával és hangzásával.
Ismerje
- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat,
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- az egyes tételtípusok jellegzetességeit.

3.7.4.6 Rézfúvós kamara

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanítás – különösen a nem
zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató-nevelő munka lényeges elemét jelenti.
A rézfúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai:
- adjon lehetőséget a kamarazene-irodalom megismerésére és a zene aktív művelésére,
- képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró,
alkotó muzsikusokat,
- ismertesse meg a közös zenélés alapszabályait,
- fejlessze a zenei hallást, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei hallás fontosságát,
- ismerkedjék meg a különböző zenei stílusokkal, és előadási hagyományokkal,
- a rézfúvós hangszerek sajátosságaiból adódó problémák megoldása egyes
zeneművekben, a rézfúvós hangzás kialakítása, amely képlékenyen beépül minden
hangszer-összeállításba,
- a nem rézfúvós hangszerekkel való együtt-játék fejlesztése, ezáltal a tanszakok közötti
„átjárhatóság” lehetősége, előkészítve és segítve a zenekari munkát,
- teremtsen lehetőséget a tanulóknak arra, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított
tudás felhasználásával – érzelmileg harmonikus személyiséggé válhassanak.
Követelmények a program elvégzése után
A tanuló
- rendelkezzék a saját hangszeres évfolyamának megfelelő elméleti és hangszertechnikai
ismerettel,
- szerezzen jártasságot a lapról olvasásban, mely anyagban a kamarazenei szólamához
igazodik,
- irányítsa figyelmét a szólamok közötti harmonikus együtt-játékhoz,
- szerezzen jártasságot a kamarazenei játék alapismereteinek elsajátításához:
= intonáció,
= levegővétel – zenei tagolás,
= tempóvétel – tempótartás.
Legyen képes
- önállóan hangolni,
- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni,
- jól értelmezhetően be- és leinteni,
- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani,
- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján,
- saját maga jelezni a tempóváltozásokat,
- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani,
szólamába visszatalálni,
- önállóan tisztán intonálni,
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- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat
képezni,
- figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között,
- figyelemmel kísérni az együttes összhangzását,
- megfelelő szinten kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni,
- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni,
- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni,
- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat
önállóan elsajátítani,
- alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló
művelésére.
Rendelkezzék
- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel,
- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés,
dinamika, artikuláció, stílus stb. terén,
- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel,
- minimális partitúraismerettel.
Legyen tisztában
- a rézfúvós hangszercsaládhoz tartozó és a rézfúvókhoz leggyakrabban társított egyéb
hangszerek intonációs sajátosságaival,
- a rézfúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak
írásmódjával és hangzásával.
Ismerje
a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat,
az egyes tételtípusok jellegzetességeit.

3.7.4.7 Vonós kamara

A vonós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai
Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a
későbbiekben egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét
kamaramuzsikálással töltik.
Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé
őket a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes
elsajátítására és megszólaltatására.
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges
kapcsolatot a kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti
felelősségérzetét, ugyanakkor használja ki a társas muzsikálás által nyújtott
biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak feloldására.
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A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó- és alkalmazkodóképesség
fejlesztésével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához.
A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a
vonós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról.
Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat.
Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos,
kottahű, zeneileg igényes megszólaltatására.
Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra.
Ismertesse meg a tanulókkal a vonós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a vonósokhoz
leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait.
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában, zongorakivonatban.
A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási intézmény
és egyéb intézmények rendezvényeinek műsorát.
Követelmények a program elvégzése után
A kamarazene, mint választható tárgy esetében
A tanuló legyen képes
- önállóan hangolni,
- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni,
- jól értelmezhetően be- és leinteni,
- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani,
- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján,
- saját maga jelezni a tempóváltozásokat,
- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani,
szólamába visszatalálni,
- önállóan tisztán intonálni,
- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat
képezni,
- figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között,
- figyelemmel kísérni az együttes összhangzását,
- kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni,
- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni,
- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni,
- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat
önállóan elsajátítani,
- alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló
művelésére.
Rendelkezzék
- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel,
- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés,
dinamika, artikuláció, stílus stb. terén,
- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel,
- minimális partitúraismerettel.
Legyen tisztában
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- a vonós hangszercsaládhoz tartozó és a vonósokhoz leggyakrabban társított egyéb
hangszerek intonációs sajátosságaival,
- a vonósokhoz társított transzponáló hangszerek szólamainak írásmódjával és
hangzásával.
Ismerje
- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen
kiejteni és leírni azokat,
- az egyes tételtípusok jellegzetességeit,
- a kamarazene-irodalom néhány kiemelkedő alkotását.
A kamarazene mint főtárgy esetében (a fenti követelményeken felül)
Ismerje fel a témabelépéseket és zárlatokat.
A mindenkori vezetőszólamot tudja megkülönböztetni a kísérettől.
Ismerje a barokk zene fontosabb ritmus-konvencióit (nyújtóponthasználat, duola és triola
kölcsönös alkalmazkodása, inégal játék) és a gyakoribb barokk ékesítések írás- és
játékmódját.
Ismerje és alkalmazza a klasszikus művekben (főként a kísérő szólamokban) szükséges
movimento ordinario játékmódot (a hangok elválasztása és határozott indítása), valamint a
vonóvibratót (a kötőív alatt staccato ponttal jelölt hangoknak, a zene karakterétől függő,
lágy, alig érzékelhető elválasztása).
Legyen képes könnyű kamaramű Urtext kiadású szólamát a többi szólammal
összehangoltan, egyszerű ujjrenddel és vonásjelekkel ellátni.
Tudjon kijelölt szólamból könnyebb művet együttesben lapról játszani.

3.7.4.8 Zenekar

A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfok
és a továbbképző évfolyamok tanulói számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon
elsajátított tudás felhasználásával – érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé
válhassanak.
Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget
és technikai eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is.
Hozzon létre együttműködést a tanulók tudásának különbözőségéből.
Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra.
Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot.
Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát.
A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai
A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal.
A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása.
A „zenekari hallás” fontosságának alakítása, tudatosítása.
A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális-horizontális) fejlesztése.
Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása.
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Az arra alkalmas tanulók felkészítése professzionális együttesben való játékra.
A különböző hangszercsoportoknak megfelelő – a zenekari ülésmódból adódó – helyes
hangszerkezelés kialakítása, egységesítése.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje meg
- a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit,
- az alapvető zenekari játékmódokat,
- az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait.
Legyen képes
- szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar
egészében betöltött funkciója szerint eljátszani,
- a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együtt-játékra irányítani figyelmét,
- a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni.
Tudja alkalmazni
- az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket,
- a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet a többszólamúságra, a dinamikai
és ritmikai folyamatok árnyalására, a tempóvétel és -tartás differenciálására,
- a zenekari kommunikációs lánc (karnagy-zenekar, zenekari szólamok között)
folyamatát.
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
A tanuló legyen képes
- felnőtt amatőr zenekarban játszani,
- részt venni önálló kamarazenekari produkcióban.
Alkalmazza tudatosan
- a zenekari kommunikációs láncot,
- a zenekari rubato játékot.

3.7.4.9 Kórus

A kórusfoglalkozás célja
A kifejező, szép éneklés elsajátítása, az egy- és többszólamú kórusművek tiszta intonálása
és stílushű előadása.
A tanulók zenei és közösségi élményhez juttatása.
Közösségformáló ereje által hasson az emberi kapcsolatok fejlődésére, azon belül az egyén
személyiségfejlődésére (utazáson, kiránduláson, kórustáborokban a közös éneklés által).
Olyan pozitív élménynyújtás – a zene és az emberi kapcsolatok által –, amely arra ösztönzi
a tanulót, hogy felnőtt korában is részt vegyen a kulturális élet különböző vokális
művészeti csoportjaiban.
Hangversenyek, ünnepek színessé tétele.
A kórusfoglalkozás szakirányú feladatai
Ösztönözze a tanulót a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére.
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Fejlessze a tanulók
- hallását,
- ritmusérzékét,
- tempó- és dinamikai érzékenységét,
- hangszínek iránti igényét,
- kottaolvasási készségét,
- zenei memóriáját,
- zenei ízlését,
- stílusérzékét,
- formaérzékét,
- hangképző- és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását.
Ismertesse meg a kórustagokat
- az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés által,
- a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival.
Tudatosítsa a tanulókban az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi
szempontból is.
Követelmények a program elvégzése után
A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre.
Tudjon
- fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken,
- „vezénylésre” énekelni.
A tanuló ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével.
Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban.
Tudja
- helyes légzéstechnikával,
- tiszta intonációval,
- pontos ritmusban,
- érthető szövegmondással,
- helyes tempó- és dinamikai választással,
- művészileg kidolgozottan – stílushű formálással, szuggesztivitással – elénekelni
szólamát.
Rendelkezzék
- jó kottaolvasási kézséggel,
- zenei memóriával.
Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az
egységes kórushangzás megteremtését.
3.8 A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményei és

témakörei39
3.8.1 A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei

39 1. melléklet a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelethez, II. rész, III. fejezet
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1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi
vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
programja figyelembevételével kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát
szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a
tanuló felkészültsége és tudása.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá,
amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja.
A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet
az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a
tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett.
Hangszer, illetve magánének („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy zenetörténet
– zeneirodalom vagy zeneelmélet vizsgatantárgyak közül választhatnak.
3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti
alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti
tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott
helyezést, teljesítményt, szintet eléri.
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs,
zeneelmélet, zenetörténet tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és záróvizsgabizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható.
4. Előrehozott vizsga
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is
szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai
tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai
tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti
alapvizsga, illetve záróvizsga.
Szolfézs tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető.
5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként
külön-külön osztályzattal kell minősíteni.
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez,
úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán
figyelembe kell venni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a
végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő.
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Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi
előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen
érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve
vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.

3.8.2 A művészeti alapvizsga részei

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az
alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B”
tagozatos valamint az elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.
Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.
1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
Hangszer, magánének főtanszak („A” tagozat):
- Szolfézs vagy
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy
- Zeneelmélet
Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat):
- Szolfézs
Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak:
- Szolfézs
- Zenetörténet-zeneirodalom
Zeneelmélet főtanszak:
- Szolfézs
- Zeneelmélet
Az irásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc.
2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Hangszer és magánének főtanszak („A” tagozat):
- Szolfézs vagy
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy
- Zeneelmélet
Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat):
- Szolfézs
Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak:
- Szolfézs
- Zenetörténet-zeneirodalom
Zeneelmélet főtanszak:
- Szolfézs
- Zeneelmélet
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc.
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
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Hangszer és magánének főtanszak („A” és „B” tagozat):
- Főtárgy
A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc.
Hangszer, elmélet és magánének tanszak („B” tagozat):
- zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően)
A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc.

3.8.3 A művészeti záróvizsga részei

A „záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A
záróvizsgán a kötelezően választható elméleti tantárgyakból a hangszer és magánének „A”
tagozatos főtanszakos tanulók szóbeli vizsgát tesznek. A „B” tagozatos és elmélet
főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.
Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.
1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat):
- Szolfézs
Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat):
- Szolfézs
Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak:
- Szolfézs
- Zenetörténet-zeneirodalom
Zeneelmélet főtanszak:
- Szolfézs
- Zeneelmélet
Az irásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc.
2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Hangszer, kamarazene főtanszak („A” tagozat):
- Szolfézs vagy
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy
- Zeneelmélet
Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat):
- Szolfézs
Szolfézs főtanszak („A”és „B” tagozat)
- Szolfézs
Zenetörténet – zeneirodalom főtanszak:
- Szolfézs
- Zenetörténet – zeneirodalom
Zeneelmélet főtanszak:
- Szolfézs
- Zeneelmélet
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A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 15-25 perc.
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Hangszer főtanszak ( „A” és „B” tagozat):
- Főtárgy
- Zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően)
Szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet és zeneelmélet főtanszak:
- Zongora
- elmélet: minimum 1x45 perc
A gyakorlati vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc, zongora kötelező tantárgyból 10-20
perc.
Kamarazene főtanszak:
- Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer)
A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc.
3.8.4 A művészeti alapvizsga tartalma
3.8.4.1 Az írásbeli vizsga tartalma
SZOLFÉZS
„A” tagozat
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok
A vizsgán az iskola választhat a) és b) feladat közül.
Diktálás, elemzés
a) feladat
– Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése
A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempo giusto, izometrikus (2/4 vagy
4/4) lehet, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a
violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma,
stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal tizenkétszer
hangozhat el.
– Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése és
elemzése
Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű,
nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve könnyebb
alterációt lehetőleg tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsot, az
előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: a funkciók bejelölése,
formai felépítés, a zenei elemek megjelölése (hármashangzat-felbontás, szekvencia,
késleltetés stb). Az idézet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el.
b) feladat
– Egy magyar népdal első két sorának lejegyzése és kiegészítése
A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempo giusto, izometrikus (2/4 vagy
4/4) legyen, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a
violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. A befejezéshez meg kell adni a
szöveget. A népdal tizenkétszer hangozhat el.
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– Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet előtagjának lejegyzése és
befejezése két szólamban, vagy felső szólamának lejegyzése
Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4 -es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű,
nehezebb hangközlépéseket nem, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg
tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot
és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán tizenkétszer hangozhat el.
Szolfézs főtanszak
– Egy magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése
A népdal négysoros, 8-10 szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott és
éles ritmust, valamint színező hangokat tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot,
előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus,
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el.
– Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal
Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet. Ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a
tizenhatodig. Lehet benne szinkópa, éles és nyújtott ritmus, triola, valamint átkötések. Az
idézetben előfordulhatnak nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés,
esetleg moduláció is. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a
kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el.
„B” tagozat
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok
– Hangközmenet lejegyzése
10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben (oktávon belüli tiszta, kis és
nagy hangközök, bővített kvart és szűkített kvint). Diktálás előtt meg kell adni a
violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel együtt. A hangközlánc
zongorán hatszor hangozhat el.
– Hangzatlejegyzés
10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 10 akkord felismerése és
lejegyzése adott hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és fordításaik,
valamint domináns szeptim). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést és a
kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t.
A harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el.
– Egy négysoros, közepesen nehéz magyar népdal lejegyzése szövegge együttl, és
elemzése
Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az
elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai
jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el.
– Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal
Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 legyen. A ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a
tizenhatodig. Az idézet tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket.
Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet
zongorán nyolcszor hangozhat el.
Szolfézs főtanszak
– Hangközmenet lejegyzése
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10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben, hangnemi kitérésekkel.
Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel
együtt. A hangközlánc zongorán háromszor hangozhat el.
– Hangzatlejegyzés
10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, maximum egykvintes hangnemi
kitéréssel, vagy 10 akkord felismerése és lejegyzése adott hangra, oldással együtt. Diktálás
előtt meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést és a kezdő harmóniát, elnevezéssel
együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. A harmóniasor zongorán
hatszor hangozhat el.
– Egy közepesen nehéz, enyhén díszített magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és
elemzése
Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az
elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai
jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el.
– Periódus terjedelmű kétszólamú műzenei idézet lejegyzése
Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet. Az idézet tartalmazzon változatos ritmikai,
dallami fordulatokat átkötéseket, lehetnek benne hangnemi kitérések és moduláció. Előre
meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet
zongorán nyolcszor hangozhat el.
ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM
„A” tagozat
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak
- A zenei korszakok felsorolása időrendben. A barokk korszak ideje, rövid általános
jellemzése és zenei jellegzetességei.
- A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány
hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit [táncok,
táncpárok], fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. Két – a tanuló által
ismert, meghallgatott – mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy évszak, Bach:
A fúga művészete vagy a Wohltemperiertes Klavier kötetei). Egy vokális műfaj jellemzése
(pl. Bach kantátái, a kantáták tételei).
- A bécsi klasszicizmus időszakának 3 jelentős és több kevésbé ismert, de fontos
zeneszerzőjének felsorolása. A klasszikus zene általános jellemzése. A bécsi klasszika
korszakának jellemzése a barokkal összehasonlítva. A bécsi klasszika műfajai és jellemző
formái, a szonátaforma részei. Joseph Haydn életéről röviden, fontosabb művei; a
szimfónia tételei; Haydn szimfóniáinak három korszaka egy-egy példán kersztül; a
vonósnégyes hangszerei. W. A. Mozart műveinek jellemző műfajai egy-egy példával; két
különböző műfajú művének részletes bemutatása.
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3.8.4.2 A szóbeli vizsga tartalma

SZOLFÉZS
„A” tagozat
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak
- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és isnerje azok
legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének,
hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/ barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal ill.
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), abből kettőt kotta nélkül, és ismerje az
énekelt darabok legfontosabb jellemzőit.
- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság
egyszerű zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és egyéb általános zenei
kérdéseket tesz fel.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
Szolfézs főtanszak
- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel;
az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4, vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész
hangtól a tizenhatodig, lehet benne szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések;
lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, moduláció
is.
- A „hozott” anyag: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus,
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény
(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) – ezek
közül három kotta nélkül – saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát,
hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott
szemelvények műfaját, stílusát és formáját.
- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság
zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket
tesz fel.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
„B” tagozat
Hangszer, magánének főtanszak
– Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel;
az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész
hangtól a tizenhatodig, tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket;
alterált hangokat és hangnemi kitérést, modulációt is.
– A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok
legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 4 műzenei szemelvényt (társasének,
hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill.
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből kettőt kotta nélkül, és ismerje az
énekelt darabok legfontosabb jellemzőit.
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– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság
zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket
tesz fel.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
Szolfézs főtanszak
– Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel;
az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész
hangtól a tizenhatodig, lehet benne szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések;
lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, moduláció
is.
– A „hozott anyag”: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus,
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény
(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) – ezek
közül hármat kotta nélkül – saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát,
hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott
szemelvények műfaját, stílusát és formáját.
– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság
zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket
tesz fel.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM
„A” tagozat
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak
– Teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot
tartalmaz.
– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság
zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket
tesz fel.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.

3.8.4.3 A gyakorlati vizsga tartalma

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve
kamarazene főtanszakon a tanult hangszerből kell tenni.
FURULYA
„A” tagozat
- Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán (Kállay G.:
Hangnemgyakorló, Paubon: Etűdök, Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, Giesbert:
Furulyaiskola 2. rész nehézségi szintjén).
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- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható
kamaraműből is (Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello: d-moll szonáta, Loeillet de
Gant: Szonáták op. 1 és op. 3, Vivaldi: F-dúr szonáta RV 52, d-moll RV 36, Telemann: Fdúr szonáta, kamaraművek: Boismortier: Leichte Duos, 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2
furulyára, Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok nehézségi szintjén).
Az előadási darabot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Egy etűd vagy szólómű (Kállay G.: Hangnemgyakorló, V. Eyck: Variációk, Braun:
etűdök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 12 etűd altfurulyára nehézségi szintjén).
- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható
kamaraműből is (Telemann: C-dúr szonáta, Veracini: a-moll szonáta, Lavigne: Rondeau és
Tambourin I-II. tétel, Fesch: F-dúr szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann:
Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára nehézségi szintjén).
Az etűd és kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
FUVOLA
„A” tagozat
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kötet/5685., Bántai: Válogatott etűdök II. kötet/12., Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1-3. nehézségi
szintjén).
- Egy barokk szonátatétel (Marcello: d-moll szonáta, Telemann: F-dúr szonáta
valamelyik tétele nehézségi szintjén).
- Egy előadási darab (Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszerű előadási
darabok nehézségi szintjén).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Platonov: 30
etűd 1-10., Köhler: Etűdök op.33 no. 1/1-5., Eördögh: Technikai és olvasógyakorlatok I/14. nehézségi szintjén).
- Egy barokk szonáta-tételpár (Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén).
- Egy karakterdarab vagy kamaramű (Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén).
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
KLARINÉT
„A” tagozat
- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök
60-tól, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II: 13., 28. nehézségi szintjén).
- Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű
is (Dancla: Románc [Perényi Éva–Perényi Péter: Repertoár 39.], Weber: Sonatina [Perényi
Éva–Perényi Péter: Repertoár 44], Haydn: Szent Antal korál [200 év klarinétmuzsikája]
Barokk és klasszika, Mozart: Románc [Klarinétmuzsika 10.], Weber: Vadászkórus [Kis
előadási darabok 19]; Ludwik Kurkiewicz I.: 57., 72., 74., Kovács Béla: Klarinétozni
tanulok II.: 15., 69., 84., Balassa György–Berkes Kálmán: Klarinétiskola II.: 13., 27., 28.,
30., 74. nehézségi szintjén).
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Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök
86-tól, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 36., 46., 59., 75.; Jean-Jean I: 2. nehézségi
szintjén).
- Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű
is (Bärmann: Románc, Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina, Mendelssohn: Dal szöveg
nélkül, (Berkes: Előadási darabok klarinétra és zongorára II. kötetből a 9-es), Donizetti:
Concertino II. tétel, Glinka: Vocalise, Tuček: B-dúr klarinétverseny II. tétel, Leopold
Kozeluch: Esz-dúr Klarinétverseny II. tétel nehézségi szintjén; kamaraművek: Devienne: 6
duó, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 72., 86., Balassa György–Berkes Kálmán II.:
31., 40., 55., Kocsár Miklós: Ungaresca nehézségi szintjén).
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
SZAXOFON
„A” tagozat
A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető.
- Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz
hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Easy Classical Studies (J. Harle,
Universal Edition UE 17 770) 50., 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z. 14371) 158., 178.,
182., 24 könnyű etűd (M. Mule, A. Leduc AL 20455) 5., 13., 35 Studies (J. v. Beekum,
Harmonia, HU 3794) Valsette (in a), Tiroler Ländler (in Esz).
- Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű
kíséretes előadási darab, legalább az egyik kotta nélkül: J. S. Bach: Gavottes (A. Leduc AL
19 664), B. Marcello: Adagio (Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III/5., Simonffy 028), A.
Corelli: Adagio (A. Leduc AL 25 707), Dancla: Románc (Szaxofonmuzsika kezdőknek –
Kraszna L. EMB 14 251), Fr. Schubert: Sérénade (A. Leduc AL 25 708), Glinka: Vocalise
(Simonffy 014), Debussy: A lenhajú lány (Hofmeister FH 2136).
Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy
kíséretes és egy kamaramű. Egy kíséretes vagy szólóművet lehetőleg kotta nélkül kell
játszani.
„B” tagozat
Klasszikus irányban tovább tanulni szándékozók számára a vizsga kötelező alaphangszere
az altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más hangolású hangszer is használható.
- Két különböző karakterű etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy
az alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Schuster–Perényi:
Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 37., 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z. 14 371) 192.,
194., 201., Szaxofon ABC II. (Perényi, EMB Z 14 299) 99., M. Mule: 24 könnyű etűd (A.
Leduc AL 20 455) 9., 15., J. v. Beekum: 35 Studies (Harmonia HU 3794) Square Dance
(in B), Tarantella (in c), Invention (in f), Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 8.
- Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű
kíséretes előadási darab, kotta nélkül (pl. egy barokk tételpár esetében még egy más stílusú
művet is választani kell): G. Fr. Händel: Sicilienne et Gigue (A. Leduc AL 20 834), G.
Pescetti: Presto (Hresztomatyija 5-6 Muzika 14 103), F. Mendelssohn: Andante (Perényi:
124

Szaxofon ABC II/53. EMB 14 299), M. Muszorgszkij: Ódon kastély (Simonffy 053/C),
Rimszkij-Korszakov: Hindu dal (Simonffy 053/D), Cl. Debussy: A kis néger (Simonffy
074 v. A. Leduc AL 19 555), E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 19 714).
Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy
kíséretes és egy kamaramű (pl. egy kíséretes előadási darab és egy szólómű, vagy egy
kíséretes darab és egy etűd).
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
FAGOTT
„A” tagozat
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Weissenborn: Fagottetűdök
kezdőknek op. 8/1. kötet III. fejezet 23. G-dúr, IV. fejezet 1. C-dúr, 2. F-dúr nehézségi
szintjén).
- Két-három előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű egyik tétele (Beethoven:
Kontratánc/G-dúr, L. Fischer: Pincemester dala, Grecsanyinov: Tréfacsináló nehézségi
szintjén).
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Weissenborn: Fagottetűdök
kezdőknek op. 8/1. kötet IV. fejezet 2. F-dúr, op. 8/2. kötet 14. F-dúr, 15. d-moll,
Neukirchner: 23 középfokú gyakorlat 1., 4. nehézségi szintjén).
- Két-három különböző karakterű darab vagy tétel-pár, az egyik lehet kamaramű tétel
(Farkas F.: Népdalszonatina I-II. tétel, Telemann: F-dúr szonáta, Wiessendorf: Téma és
variációk nehézségi szintjén).
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
KÜRT
„A” tagozat
- Egy kantiléna (Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/31., II/47., II/52., II/73. nehézségi
szintjén).
- Két különböző karakterű etűd (Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/9., II/15., II/16.,
II/37., II/42., II/68., II/90. nehézségi szintjén); az egyik etűd helyett lehet kamaramű is
(Tarjáni Ferenc: Muzsikáljunk c. gyűjteményéből G. F. Händel: Sándor-ünnep nehézségi
szintjén).
- Egy előadási darab (J. Mattheson: Ária, A. J. Varlamov: Orosz népdal, J. A. Hasse: Két
tánc, G. F. Händel: Bourrée, Mező: Tánc, Schubert: A tavaszhoz nehézségi szintjén).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Egy skála különböző képletekkel, a meglévő hangterjedelemben.
- Egy kantiléna (Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/110., II/116., II/142., II/155.
nehézségi szintjén).
- Két etűd (Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/119., II/150., II/167., II/209. nehézségi
szintjén; az egyik etűd helyett lehet kamaramű is.
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- Egy előadási darab (Beethoven: Románc, Loeillet: Szonáta, Skroup: B-dúr koncert,
Frehse: Andante, Székely: Szonatina II-III. tétel nehézségi szintjén).
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
TROMBITA
„A” tagozat
- Egy másfél oktávos skála első képlete.
- Egy etűd (Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./1-65., Clodomir: Petits
exercices 1-21., Arban: Trombitaiskola – ritmustanulmányok, díszítés- és trillaelőkészítő
tanulmányok, egyszerű díszítések és trillák nehézségi szintjén).
- Egy előadási darab (Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./66-74., Baldassari:
Szonáta, Händel: Hallei szonáta, Rangers: Velencei karnevál, Tornyos: Szonatina
nehézségi szintjén).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Egy másfél oktávos skála öt képlette.
- Egy etűd (Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./1-65., IV./1-53., Clodomir:
Petits exercices 1-29., Arban: Trombitaiskola – ritmustanulmányok, díszítés- és
trillaelőkészítő tanulmányok, egyszerű díszítések és trillák nehézségi szintjén.
- Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele (Albinoni: Esz-dúr concerto III-IV. tétel,
Albinoni: F-dúr concerto I. tétel, Händel: B-dúr szonáta, Telemann: F-dúr szonáta
nehézségi szintjén).
- Egy, az előbbitől eltérő stílusú előadási darab (Balay: Andante et allegro, Bogár: I. és
II. Concertino nehézségi szintjén).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
HARSONA
„A” tagozat
- Egy dúr hangsor másfél oktávon keresztül, a hozzátartozó hármashangzat-felbontással.
- Egy etűd (Ujfalusi–Pehl–Perlaki: Harsonaiskola II./151., 158., 247., Steiner: HarsonaABC 16/2. Andante, 17/1. Andantino, 18/2. Allegretto, 19/2. Allegretto nehézségi
szintjén).
- Egy előadási darab (Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből F.
Schubert: Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H.
Purcell: Induló [26.], Corelli: Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy
hasonló nehézségű előadási darabok).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző
képletekkel (pl.: hármashangzat-felbontás, tercmenet, futóskála, futóskála oktávzárással).
- Egy etűd (Ujfalusi–Pehl–Perlaki: Harsonaiskola I./136., 137., Ujfalusi–Pehl–Perlaki:
Harsonaiskola II./217., 300., 352., Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I./4. Poco
Allegro, 6. Allegro, 12. Allegretto nehézségi szintjén).
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- Egy előadási darab (Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből J. S.
Bach: Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G.
B. Pergolesi: Aria [34.], Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két
tánc, Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
TENORKÜRT
„A” tagozat
- Egy másfél oktávos skála első képlete.
- Egy etűd (Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola II. 51-116. nehézségi szintjén).
- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c.
gyűjteményből F. Schubert: Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus:
Hornpipe [24.], H. Purcell: Induló [26.], Corelli: Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov:
Mazurka [35.], vagy hasonló nehézségű előadási darabok).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Egy másfél oktávos skála három képlettel.
- Egy etűd (Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola II. [51-116.] Clodomir: Etűdök III. nehézségi szintjén).
- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c.
gyűjteményből J. S. Bach: Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G.
Giordani: Arietta [33.], G. B. Pergolesi: Aria [34.], Bogár István: 4 bagatell [36.]; HarsonaABC 69. o. Hasse: Két tánc, Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási
darabok).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
BARITON
„A” tagozat
- Egy másfél oktávos skála első képlete.
- Egy etűd (Steiner: Bariton-ABC 56-66; Perényi: 347 etűd harsonára 100-115. nehézségi
szintjén).
- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c.
gyűjteményből F. Schubert: Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus:
Hornpipe [24.], H. Purcell: Induló [26.], Corelli: Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov:
Mazurka [35.], vagy hasonló nehézségű előadási darabok).
- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Egy másfél oktávos skála három képlettel.
- Egy etűd (Steiner: Bariton-ABC 70-86; Perényi: 347 etűd harsonára 130-137. nehézségi
szintjén).
- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c.
gyűjteményből J. S. Bach: Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G.
Giordani: Arietta [33.], G. B. Pergolesi: Aria [34.], Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona127

ABC 69. o. Hasse: Két tánc, Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási
darabok).
- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
TUBA
„A” tagozat
- Egy skála (legalább három variációval).
- Egy gyakorlat (Kietzer: I. kötet, Sára: Tubaiskola, Jakab Gedeon: Tubaiskola I. kötet
172., 183., 187., 192., gyakorlatainak nehézségi szintjén).
- Egy előadási darab (F. Schubert: Bölcsődal [169], H. Purcell: Rigaudon [166]
nehézségi szintjén).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Egy skála (dúr és moll változata, legalább három variációval).
- Egy gyakorlat (Kietzer: I. kötet, Sára: Tubaiskola, Jakab G.: Tubaiskola I. kötet 161.,
163., 179., 186. gyakorlatainak nehézségi szintjén).
- Egy előadási darab (J. Brahms: Bölcsődal – [176] H. Purcell: Rigaudon – [166]
nehézségi szintjén).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
ÜTŐHANGSZEREK
„A” tagozat
- Két dobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola 10., 16., 18., 29., 36., II. rész 11., 17., 27.;
Keune: Kisdobiskola 48., 69., 127., 145., 173. nehézségi szintjén).
- Egy dallamhangszeres mű (Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád
nehézségi szintjén).
- Egy kamaramű (Krell–Holzmann: Cake Walk Parade; Camidge: Sonatina; Gebauer:
Duó; Pleyel: Menuetto; Larson: Mexikói szvit; Zempléni L.: Párok; Váray L.: Gukhe/low
drums szólam; Jack McKenzie: Három tánc, Bartók Béla: Gyermekeknek 1.,2.,3.,
Mikrokozmosz nehézségi szintjén).
- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Két kisdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola 19., 20., 22., 24. (4/8), 31., 37., II. rész 2.,
5., 14.; Keune: Kisdobiskola 67., 75., 108., 150., 153., 146. nehézségi szintjén).
- Egy skála hármashangzat-felbontással.
- Egy dallamhangszeres mű (Bach: h-moll szvit/1 tétel; Hacsaturján: Rózsalányok tánca;
Rameau: Gavotte; Händel: a-moll menüett HWV 602, 603 nehézségi szintjén).
- Egy kamaramű (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Zempléni L.: Üzenetek – Hét SMStanulmány dobokra/1 tétel; Váray L.: Gukhe/high drum szólam; Balázs O.: Nyolc trió 5., 6.
nehézségi szintjén).
- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat kotta nélkül kell játszani.
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GITÁR
„A” tagozat
- Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok V-VII. kötet, Carcassi: 25 Etűd op. 60,
nr. 3., 4., 7., 10., Giuliani: Etűdök gitárra op. 100 nr. 13., 15., Leo Brouwer: 10 etűd nr. 1.,
5., 6., 7., Carcassi: Capriccio, Legnani: Capricci nehézségi szintjén).
- Három különböző stílusú előadási darab (Dowland: Táncok és Fantáziák, Mertz:
Magyar honi virágok 1., 2., Milan: Pavane-ok, Villa-Lobos: I. IV. prelude, J. S. BachSzendrey-Karper: 20 könnyű darab, de Vissee szvit tánctétel, Mosóczi: IV-V kötetből
klasszikus szerzők darabjai, vagy spanyol és latin amerikai romantikus szerzők darabjai: F.
Tárrega: Lágrima, Mazurka, Polka, Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2.; vagy XX.
századi darabok Farkas Ferenc, Bartók–Szendrey nehézségi szintjén).
Az előadási darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok VII-VIII. kötet; Carcassi: 25 Etűd op. 60
nr. 13., 18., 19.; Legnani: Capricciok, Giuliani: Etűdök gitárra op. 48 nr. 19., op. 100 nr.
13., 15.; F. Sor: op. 31 nr. 18., 23.; Leo Brouwer: 10 Etűd nr. 9., 10. nehézségi szintjén).
- Három különböző stílusú előadási darab (Francesco da Milano: 14 Fantasie; Luys
Milan: 6 Pavan; J. S. Bach: 20 könnyű darab; Robert de Visée: d-moll szvit; J. S. Bach: dmoll prelúdium; klasszikus és romantikus darabok: Mertz: Magyar honi virágok: 3, 4, 5,
Tarrega darabok vagy spanyol és latin-amerikai szerzők darabjai: Antonio Lauro: Vals
Venezolano nr. 2., 3 nehézségi szintjén).
- XX. századi darabok (Bartók-Szendrey, Farkas Ferenc, Sári J., Huzella, Villa-L.,
Choros-Mazurka, Prelüdők nehézségi szintjén).
Az előadási darabokat kotta nélkül kell játszani.
ZONGORA
„A” tagozat
A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű.
- Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab (Bach: 18 kis
preludium 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok, Telemann: Kezdők zongoramuzsikája
nehézségi szintjén).
- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció (Könnyű szonatinák, 15
könnyű szonáta, Szonatina album, Clementi: C Op. 36 Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4,
Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina-gyűjtemény I-II.
kötet nehézségi szintjén).
- Romantikus mű (Schumann: Emlékezés, Színházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes
álmodozás, Pacsirtadal, Schubert: Táncok, Keringők nehézségi szintjén).
- XX. századi mű (Bartók Béla: Mikrokozmosz III/84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92,
Kromatikus invenció IV/97 Notturno, Kodály: Gyermektáncok 5-10 nehézségi szintjén).
A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen.
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
Négy különböző stílusú darab:
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- Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: 18 kis
preludium 9, 16, 17, Kétszólamú invenciók C, a, F nehézségi szintjén).
- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció (15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták
A Hob. XVI/12, E Hob. XVI/13, D Hob. XVI/14, Mozart: 6 bécsi szonatina, Beethoven:
Szonatinák, Grazuoli: G-dúr Szonáta nehézségi szintjén).
- Romantikus mű (Schumann: Fantáziatánc, Chopin: Keringők a, h, nehézségi szintjén).
- XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/100 népdalféle, 109 Bali szigetén,
Mikrokozmosz: V/128, Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok nehézségi szintjén).
A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab.
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
ORGONA
„A” tagozat
Három különböző karakterű darab előadása a következőkből (az egyik lehetőleg triós tétel
vagy korálelőjáték legyen.
- Egy XII. vagy XIII. századi kismestertől származó kompozíció (Lübeck: c-moll
prelúdium és fúga, Bruhns: (kis) e-moll praeludium, g-moll praeludium, Buxtehudekorálelőjátékok, Kittel-prelúdiumok, Krebs-triók nehézségi szintjén).
- Egy előadási darab J. S. Bachtól (8 kis prelúdium és fúga BWV 553-560, korálelőjáték
az Orgelbüchlein-ből BWV 599-644, (kis) c-moll prelúdium és fúga BWV 549, C-dúr
prelúdium és fúga BWV 531, vagy egy könnyebb triós tétel, pl.: G-dúr trio BWV 586
nehézségi szintjén).
- Egy romantikus orgonamű (Franck: L’Organiste II. kötet, Schumann: Négy vázlat,
Liszt: Angelus, Consolations, Brahms korálelőjátékainak nehézségi szintjén).
- Egy XX. századi vagy kortárs mű (Vierne: 24 pieces en style libre op. 31, Dupré:
Cortčge et Litanie, Kodály: Organoedia, Koloss: III. és IV. partita nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani.
„B” tagozat
Három előadási darab: egy közepes nehézségű barokk kompozíció (lehetőleg prelúdium és
fúga), egy romantikus stílusú vagy egy XX. századi mű, és egy triós vagy korális tétel
(triós korálelőjáték vagy korálelőjáték).
- A XVII. és XVIII. századi irodalomból választott prelúdium és fúga, variációs szvit
(Buxtehude: [kis] F-dúr Toccata és fúga, g-moll prelúdium és fúga, Bruhns: [nagy] e-moll
praeludium, Bach: [kis] e-moll prelúdium és fúga BWV 533, d-moll prelúdium és fúga
BWV 539, c-moll partita BWV 767, e-moll partita BWV 770 nehézségi szintjén).
- Egy triós tétel vagy korálelőjáték (egy Bach triós-korál, illetve Telemann vagy
Homilius triós szerkezetű darabjainak nehézségi szintjén).
- Egy romantikus mű (Liszt: Gyászóda, Choral, Franck: Pastorale, Reger:
korálelőjátékok, d-moll toccata nehézségi szintjén).
- XX. századi, illetve kortárs szerzők művei (Kodály: Csendes mise, Antalffy: Madonna,
Pikéthy: G-dúr toccata, Hidas: Fantázia, Koloss: Réflexions, II. partita nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani.
HEGEDŰ
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„A” tagozat
- Egy etűd (Dénes: V-VI. Hegedűiskola, vagy Dancla op. 68/2., 9., 14., vagy Dont op.
38, vagy Mazas: Études speciales op. 36. I/2., 8., 9. nehézségi szintjén).
- Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel (Beethoven:
Menuett és Trio, Rameau: Gavotte, Dancla: Variációk–sorozat, Vivaldi: G-dúr koncert I.
tétel, Seitz: D-dúr koncert I. tétel, Corelli: e-moll, A-dúr szonáta nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd.
= A játék technikai biztonságának felmérésére (Dont op. 68/12., 15., Mazas: Études
speciales op. 36. I/2., 7., 9., 15., 17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. nehézségi
szintjén).
= Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére (Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, a
könnyebbek szintjén).
- Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú–gyors) (Boyce: Matelotte,
Járdányi: Magyar tánc, Wieniawski: Kuyawiak nehézségi szintjén).
- Egy koncert- vagy szonáta-tétel (Komarovszkij: A-dúr koncert I. tétel, Vivaldi: a-moll
Koncert I. tétel, Accolay: a-moll koncert, Seitz: g-moll koncert op. 12 no. 3 I. tétel, Dancla:
Concert-solo op. 77 no. 2, 3, Telemann: A-dúr szonáta, Händel: E-dúr Szonáta nehézségi
szintjén).
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
GORDONKA
„A” tagozat
- Egy etűd (Somló: Tanulmányok gordonkára, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I. –
Schott/1., 2., 3., 4., 11.; Lee: 40 melodikus etűd op. 31, op. 131 – PWM/1., 5., 13.
nehézségi szintjén).
- Két különböző karakterű előadási darab (Mező: 4 magyar népdal, Beethoven: Menüett,
Mattheson: Ária, G. Marie: La Cinquantain, Beethoven: Szonatina, Dvořák: Melódia
nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Két különböző technikai követelményt támasztó etűd:
= a játék mozgékonyságának felmérésére,
= kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére,
- (Dotzauer: Etűdök I-II. – Klingenberg, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I-II. – Schott
967, Lee: 40 etűd op. 31 és op. 131-ből – PWM, Kummer Melodikus etűdök op. 57 –Peters
nehézségi szintjén).
- Két különböző karakterű előadási darab (Popper: Gavotte, Mazurka, Saint-Saëns: A
hattyú, vagy barokk szonáta-tételpár [lassú, gyors]: Marcello: e-moll szonáta I-II. tétel,
Marcello: G-dúr szonáta III-IV. tétel, de Fesch: C-dúr szonáta, d-moll szonáta, Vivaldi: emoll szonáta I-II. tétel, Vivaldi: a-moll szonáta I-II. tétel vagy egy koncerttétel Klengel: Cdúr Concertino nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
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MAGÁNÉNEK
„A” tagozat
- Egy népdalfeldolgozás (Farkas Ferenc: Béres legény…, Molnár–Kern: Szól a kakas
már…, Zöld erdőben, zöld mezőben… népdalfeldolgozások, ill. a Százszínű csokor c.
kötet dalai: Pierlala, francia népdal, Vira, portugál népdal nehézségi szintjén).
- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária (A dal mesterei I-II. kötet:
Scarlatti: Meddig tart e kínos élet, Caldara: Fényben fürdik a táj, Morley: Leány és legény,
Haydn: Az elhagyott, Beethoven: Szeretlek nehézségi szintjén).
- Egy romantikus dal (Schubert: A vadrózsa, Jókedv, Könnyzápor, Schumann: Az árva,
Az elhagyott lányka, Zöld hímes rét, Mendelssohn: A dalnak lenge szárnyán, Szívek, ha
végül válnak, Viszontlátásra, Aratódal, ill. A dal mesterei II-III. kötet dalainak nehézségi
szintjén).
A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni.
„B” tagozat
- Egy dal Kodály: A magyar népzene sorozatból (Kocsi szekér, kocsi szán…, Ludaim,
ludaim, Bárcsak engem valaki megkérne… nehézségi szintjén).
- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, vagy ária (Caldara: Szívem szép álma;
Carissimi: Így élni nem tudok; Händel: Jöjj és járjad; Ó, jaj, vajon csak emlék; Pergolesi:
Nina; Beethoven: Rózsalánc; Mozart: Barbarina áriája a Figaro házassága c. operából,
illetve A dal mesterei: IV., V., VII/a kötetek dalai nehézségi szintjén).
- Egy romantikus dal (Csajkovszkij:Csak az, ki vágyban ég; Egy szót sem, ó, kérlek;
Áldás; Brahms: Útban a kedveshez; Vasárnap; Kárbaveszett szerenád, Wolf: Harmatos
reggel, illetve A dal mesterei VII/c, Énekiskola III., Csajkovszkij: Dalok és románcok
darabjai nehézségi szintjén).
- Egy XX. századi szerző dala (Farkas: Gitárdalok, Kósa: Veronika dala;
Gyermekdalok).
A műveket kotta nélkül kell énekelni.
3.8.5 A művészeti záróvizsga tartalma
3.8.5.1 Az írásbeli vizsga tartalma
SZOLFÉZS
„A” tagozat
Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok
Diktálás, elemzés
- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése és elemzése. Az idézet átlagos
zenei mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. Előre meg
kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai:
formai felépítés, zenei értelmezés (felütések, kötések, előadásmódra vonatkozó jelek
bejelölése), zenei elemek megjelölése (hangzatfelbontás, késleltetés, szekvencia). Az
idézet zongorán két szólamban nyolcszor hangozhat el.
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- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam felének lejegyzése és befejezése. Előre
meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet átlagos
zenei mondat/periódus hosszúságú, amely zongorán hatszor hangozhat el.
Szolfézs főtanszak
- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek
változatos dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat
benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az
idézet zongorán nyolcszor hangozhat el.
- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet
tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció
előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a
kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el.
„B” tagozat
Hangszer, kamarazene főtanszak
- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek
változatos dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat
benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az
idézet zongorán nyolcszor hangozhat el.
- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet
tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció
előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a
kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el.
Szolfézs főtanszak
- Kétszólamú barokk idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos dallami és
ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg
kell adni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán
nyolcszor hangozhat el.
- Egyszólamú XX. századi dallam lejegyzése. Az idézet tartalmazhat változatos dallami
és ritmikai fordulatokat. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a
kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el.
ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM FŐTANSZAK
- Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. A
többszólamúság kialakulása (orgánum típusai). Világi zene a középkorban (trubadúr,
trouvére, Minnesängen). Reneszánsz (szó jelentése, ideje, általános jellemzése, jellegzetes
műfajainak ismerete.) Korareneszánsz, reneszánsz fénykora, későreneszánsz
zeneszerzőinek felsorolása. Homofónia, polifónia fogalma. Mise típusai, mise részei,
(Ordinarium, Proprium), motetta és madrigál összehasonlítása. Világi vokális műfajok
felsorolása.
- A barokk korszak általános stílusjegyei és zenei jellemzése, vokális és hangszeres
műfajok sorolása. Egy vokális műfaj (pl. kantáta) tételeinek bemutatása, két hangszeres
műfaj (pl. concerto, fúga) részletesebb magyarázata zenei példát hozva. A szvit (táncok és
táncpárok), egy tánc bemutatása (pl. menüett). Barokk zeneszerzők felsorolása.
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- A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása,
szonáta vagy szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemutatása.
Haydn vagy Mozart művészete (egy mű bemutatása alapján).
- Romantika – új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák),
Schumann zongoradarab-ciklusai (címek).
- A programzene (példával). A századforduló zenéje – Debussy művészete,
impresszionista művei (zenéje, jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, dodekafónia
magyarázata zenei példa alapján. Bartók életműve, jelentősége, népdalgyűjtő útjai. Kodály
egy művének részletes bemutatása (pl. Psalmus Hungaricus, Háry-szvit, Felszállott a páva
– variációk).
ZENEELMÉLET FŐTANSZAK
- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése.
- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban 7#, 7b-ig.
- Bach korálelemzése.
- Formatani elemzés a négy év anyagából.

3.8.5.2 A szóbeli vizsga tartalma

SZOLFÉZS
„A” tagozat
Hangszer, kamarazene, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak
- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy
hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi
kitérést, esetleg modulációt.
- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok
legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének,
hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal ill.
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az
énekelt darabok legfontosabb jellemzőit.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
Szolfézs főtanszak
- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy
hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami ésfordulatokat, hangnemi
kitérést, esetleg modulációt.
- A „hozott anyag”: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése forma, stílus,
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján; 10 műzenei szemelvény
(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig), ezek
közül három kotta nélkül, saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát,
hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott
szemelvények műfaját, stílusát és formáját.
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Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
SZOLFÉZS
„B” tagozat
Hangszer, kamarazene főtanszak
- Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy
hangnévvel; a dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi
kitérés vagy moduláció előfordulhat benne.
- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok
legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 6 műzenei szemelvényt (társasének,
hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill.
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az
énekelt darabok legfontosabb jellemzőit.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
Szolfézs főtanszak
- Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy
hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, lehet benne
hangnemi kitérés és moduláció is; C-kulcs előfordulhat.
- A „hozott” anyag: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus,
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény
(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) – ezek
közül három kotta nélkül – saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát,
hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott
szemelvények műfaját, stílusát és formáját.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM
„A” tagozat
Hangszer, kamarazene és zenetörténet- zeneirodalom főtanszak
- Teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos
kérdést tartalmaz.
- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság
zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket
tesz fel.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
ZENEELMÉLET
„A” tagozat
Hangszer, kamarazene főtanszak
Mintapéldák zongorázása 5#, 5b-ig amelyekben szerepel
- váltódomináns,
- késleltetések,
- mollbéli akkordok dúrban,
- bőszextes hangzatok,
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- könnyebb modulációk,
- formatani elemzés a négy év anyagából.
ZENEELMÉLET FŐTANSZAK
Mintapéldák zongorázása 7#, 7b-ig amelyekben szerepel
- váltódomináns,
- késleltetések,
- molbéli akkordok dúrban,
- bőszextes hangzatok,
- könnyebb modulációk,
- formatani elemzés a négy év anyagából.

3.8.5.3 A gyakorlati vizsga tartalma

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve
a tanult hangszerből kell tenni.
FURULYA
„A” tagozat
- Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab (Paubon: Études Melodiques 1., 7., Brüggen:
Etűdök, Linde: Neuzeitliche Übungsstücke, Winterfeld: Technische Studien, Telemann:
Fantáziák, Eyck: Der Fluyten Lust-hof I-III. nehézségi szintjén).
- Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) és egy korabarokk, vagy XX. századi
mű, vagy tétel (Telemann: f-moll szonáta, d-moll szonáta, Telemann: Metodikus szonáták
1-6., Vivaldi: G-dúr concerto, Dornel: Sonate op. 3 no.7, 3 altfurulyára nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Egy etűd vagy szólódarab (Brüggen: 1., Quantz: Solos 1-5./Baroque Solo Book, Eyck,
J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III., G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c-moll nehézségi
szinzjén).
- Egy teljes szonáta vagy concerto és 1 korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel,
amelyből 1 lehet kamaramű (Krähmer, E: Variációk op. 18, Händel: g-moll szonáta (V.),
Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, op. 1/6, Vivaldi: a-moll piccoloverseny RV445 nehézségi
szintjén).
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
FUVOLA
„A” tagozat
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet,
vagy Köhler: Etűdök op. 33 no. II. kötet valamelyik darabja nehézségi szintjén).
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- Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Marcello, Veracini,
Telemann műveinek nehézségi szintjén).
- Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű vagy kamaramű (Fauré, Doppler, Mező Imre,
Szervánszky Endre műveiből).
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Köhler: Etűdök op. 33 no. III. 15., Andersen: 24 etűd fuvolára/1.; Hangversenyetűdök fuvolára c. gyűjtemény valamelyik
darabja nehézségi szintjén).
- Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Händel: Hat szonáta, egy
barokk triószonáta két tétele nehézségi szintjén).
- Egy XX. századi mű (Farkas: Bihari román táncok nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
KLARINÉT
„A” tagozat
- Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Karakterisztikus etűdök, Jean-Jean: Etűdök
I. nehézségi szintjén);
- Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű
(Wagner: Adagio, Barat: Szláv dal, Donizetti: Concertino I-II. tétel, Niels Gade:
Fantáziadarab op. 43., Bartók: Három csíkmegyei népdal, Draskóczy: Korondi táncok;
kamaraművek: Pranzer: 3 duó concertante, Pleyel: Duók: I-II., Devienne: Concertino 2
klarinétra és zongorára nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Napi gyakorlatok, Klosé Karakterisztikus
etűdök, Jean-Jean: Etűdök II. nehézségi szintjén).
- Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű
(Danzi: Szonáta, Stamitz: Esz-dúr koncert, Weiner: Csűrdöngölő, Dimler: B-dúr
klarinétverseny, Wasilenko: Keleti táncok, Weber: Variáció op. 33; kamaraművek:
Kreutzer: Duók, Pleyel: Duók I-II., Pranzer: 3 duó concertante nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
FAGOTT
„A” tagozat
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Neukirchner: 23 középfokú
gyakorlat, Weissenborn: 2. kötet etüdjei nehézségi szintjén.).
- Két-három előadási darab, amelyből lehet egy kamaramű, versenymű vagy szonáta
tétel-pár (Pécsi J.: Dörmögő Dömötör, Vivaldi: d-moll fagottverseny II-III. tétel, Milde:
Andante, Tarantella nehézségi szintjén; kamaradarabok: Mozart: Könnyű triók KV. 240,
252-oboa, fagott, zongora, Telemann: Kánonszonáták, Debussy: A kis néger-fúvósötösnehézségi szintjén.).
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
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- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Neukirchner: 23 középfokú etűd,
Weissenborn: Fagottiskola II. kötet, Jacobi: Hat középfokú gyakorlat nehézségi szintjén).
- Egy szonáta, vagy versenymű tétel-pár (Vivaldi: d-moll fagottverseny, Marcello: e-moll
szonáta, Telemann: f-moll szonáta nehézségi szintjén).
- Egy kamaradarab vagy kamaramű (Mirosnyikov: Scherzo, M. Read: 3 fantasztikus
darab, Telemann: Kánonszonáták, Vivaldi: G-dúr kettősverseny – oboa-fagott, Farkas F.:
Régi magyar táncok – fúvósötös nehézségi szintjén).
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
KÜRT
„A” tagozat
- Egy kantiléna transzponálása Esz-kürtben (Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/110.,
II/161., II/203. nehézségi szintjén).
- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, ill. versenymű, vagy szonáta
lassú és gyors tétele kotta nélkül; az egyik előadási darab helyett kamaramű játszható;
(Schubert: Szerenád, Telemann: Allegretto, Mozart: D-dúr kürtverseny, Händel: Ária,
Skroup: B-dúr koncert, Csajkovszkij: Édes álom, Glinka: Északi fény, Martini: Gavotte,
Székely: Szonatina, Szervánszky: Kis szvit nehézségi szintjén).
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Transzponálás Esz-, vagy D-kürtben (Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/136., II/187.
nehézségi szintjén).
- Egy etűd (Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/182., II/193., II/210. nehézségi szintjén).
- Egy kamaramű (Mozart-kürtduók, Haydn: Divertimento, Farkas F.: Régi magyar
táncok – fúvósötös – nehézségi szintjén).
- Egy előadási darab, vagy 2 különböző karakterű tétel zongorakísérettel (ajánlott
előadási darabok a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai tanterv 8-10. oldalán,
valamint Bogár: Változó felhők, Zempléni: Rapszódia).
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
TROMBITA
„A” tagozat
- Egy másfél oktávos skála öt képlettel.
- Egy etűd (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir: Etűdök II., III., IV., VI., és
Arban: Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén).
- Két különböző karakterű előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is (előadási
darabok: Albinoni: Esz- dúr, g-moll, C-dúr concerto, Barat: Fantázia, Gedicke:
Koncertetűd; kamaraművek: Borst: Trombitaduók, Mező Imre: Variációk, Clodomir: Six
petits duo és Six duo faciles, Reschofsky: Trió, Farkas Ferenc: Régi magyar táncok
nehézségi szintjén).
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Egy dúr és 1 moll skála másfél oktávon, öt képlettel.
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- Két etűd, vagy 1 etűd és 1 kamaramű (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir:
Etűdök II., III., IV., VI., és Arban: Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén;
kamaraművek: Clodomir: Six duo Faciles, Scheidt: Brass: Quintets I-II., nehézségi
szintjén).
- Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele (Albinoni: Esz-dúr, g-moll, C-dúr concerto,
Corelli: e-moll szonáta, Purcell: B-dúr szonáta, Vivaldi: d-moll concerto nehézségi
szintjén).
- Egy más stílusú előadási darab (Bozza: Capricco nehézségi szintjén).
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
HARSONA
„A” tagozat
- Egy etűd (Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I.: 14. Andante, 16. Allegretto
leggiero, 17. Allegro moderato, 18. Allegro moderato, 19. Andante, 20. Andante con moto,
27. Allegretto, 28. Mazurka, 30. Allegro moderato, 31. Allegretto, 32. Allegro moderato
nehézségi szintjén).
- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet
kamaramű is: barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és
egy lassú tempójú előadási darab (az ajánlott darabokat lásd a hatályos tanterv 46. oldalán).
- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Makovecz:
Válogatott etűdök harsonára I.: 33-35., 37., 38., 44., 46-50.; II.: 3., 4., 9-12., 14-16., 18.,
20., 21., 29., 30., 32., 33., 38-40., 46. gyakorlatok nehézségi szintjén).
- Egy barokk szonáta két tétele (lassú–gyors), és egy más stílusú előadási darab
zongorakísérettel (az ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai
tantervben).
- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
TENORKÜRT
„A” tagozat
- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző
képletekkel (pl. hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála
oktávzárással).
- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (VarasdyNagyiván-Sztán: Trombitaiskola IV. 1-30. nehézségi szintjén).
- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet
kamaramű is: barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és
egy lassú tempójú előadási darab (az ajánlott darabok: Corelli: Szonáták, Marcello:
Szonáták, Vivaldi: Szonáták, valamint a trombitairodalom szólóművei).
- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
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„B” tagozat
- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző
képletekkel (pl. hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála
oktávzárással).
- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (VarasdyNagyiván-Sztán: Trombitaiskola IV. 30-53. nehézségi szintjén).
- Egy barokk szonáta két tétele (lassú–gyors), és egy más stílusú előadási darab
zongorakísérettel (az ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai
trombita tantervben).
- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
BARITON
„A” tagozat
- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző
képletekkel (pl. hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála
oktávzárással).
- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Kopprasch:
Technikai etűdök 7-16. Perényi: 347 etűd harsonára 250-270. nehézségi szintjén).
- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet
kamaramű is: barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és
egy lassú tempójú előadási darab (az ajánlott darabok: Corelli: Szonáták, Marcello:
Szonáták, Vivaldi: Szonáták, valamint a trombitairodalom szólóművei).
- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző
képletekkel (pl. hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála
oktávzárással).
- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Kopprasch:
Technikai etűdök 7-22. Perényi: 347 etűd harsonára 250-270; Bordogni: Vocalises
nehézségi szintjén).
- Egy barokk szonáta két tétele (lassú–gyors), és egy más stílusú előadási darab
zongorakísérettel (az ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai
harsona tantervben).
- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
TUBA
„A” tagozat
- Két etűd (Kietzer Tubaiskola I-II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet 291., 297.
gyakorlatok nehézségi szintjén).
- Két előadási darab (G. F. Händel: Siciliana, W. A. Mozart: Menuet nehézségi szintjén).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
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„B” tagozat
- Két gyakorlat (Kietzer Tubaiskola I-II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet 291 297.
gyakorlatok nehézségi szintjén).
- Két előadási darab (B. Marcello: Szonáta I. tétel, Hidas F.: Három kis tétel tubára
nehézségi szintjén).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
ÜTŐHANGSZEREK
„A” tagozat
- Két kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II.
rész 16.,18.,35.; Keune: Kisdobiskola 84., 135., 148., 161., 176.; Knauer:
Üstdobgyakorlatok 6., 11., 15., 20. gyakorlat nehézségi szintjén).
- Egy dallamhangszeres mű (Dvořák: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner:
Rókatánc, Haydn: Magyaros rondo nehézségi szintjén).
- Egy kamaramű (Bartók Béla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis
imádság, Joplin: Ragtime – Percherine, Entertrainer, John O’Reilly: Három epizód, G. d.
Monica: Movi-rock, Steve Reich: Zene fadarabokra, Balázs O.: Nyolc trió/1 tétel, Sigfried
Fink: Trommeltanz/Junior’s beat nehézségi szintjén).
- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
A megszólaltatott gyakorlatok száma változtatható, de a vizsgázó ritmus-és
dallamhangszeres műveket is szólaltassaon meg. A dallamhangszeren megszólaltatott
darabokat a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Két kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész
20., 21., 26., 29., 30.; Keune: Kisdobiskola 83., 97., 138., 147., 158.; Knauer:
Üstdobgyakorlatok: 14., 19., 24., 27., 33., 46.; S. Fink: Kisdobszvit – Marcia nehézségi
szintjén).
- Egy skála hármashangzat-felbontással (4#/4b-től).
- Egy hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú
és gyors tétele: J. S. Bach: a-moll partita, Rimszkij-Korszakov: Dongó, Gounod:
Faust/Tánc no.6, Vivaldi: a-moll hegedűverseny, Masser: Etűdök/1 tétel, Bach: Seven
chorales/1korál, Luis Milan: Pavana, Händel: Spanish Royal Marsh, Haydn: Sonata no. 9.
Hob XVI/4, W. Kraft: Francia szvit, M. Getano: Multiple Episode, Cserepnyin: Szonatina,
S. Fink: Etudes in Jazz nehézségi szintjén).
- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban.
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével kotta nélkül kell
játszani.
GITÁR
„A” tagozat
- Egy etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 nr. 1., Aguado:
Etűdök II. kötetből nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 nr. 20., 21., Leo Brouwer 8., 9.,
10. nehézségi szintjén).
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- Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes (reneszánsz
és barokk darabok: John Dowland: Táncok és Fantáziák; J. S. Bach: Könnyű tánctételek
(Lantszvitek cselló szvit); klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli, Giuliani, F. Sor
művei; tételek Vivaldi gitárversenyeiből, Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc, F.
Tarrega: Marieta, Rosita nehézségi szintjén).
- XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc, Villa-Lobos: Prelud II. V.).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Két különböző karakterű etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf
Etuden op. 29 nr. 4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. nr. 22., 23., 24., Villa-Lobos: Etűdök
nehézségi szintjén).
- Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy
versenymű több tétele, vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű (reneszánsz szerzők:
Bakfark Bálint, J. Dowland: Luis Mylan, Gaspar Sanz, Frescobaldi művei, J. S. Bach:
Lantszvitek és csellószvitek tételei, valamint szonáták és partiták tételei; D. Scarlatti
szonátái; klasszikus versenyművek: Vivaldi, Diabelli szonátái; romantikus és kortárs
szerzők, pl. F. Tárrega Romantikus darabok J. K. Mertz továbbá Moreno Torroba, Manuel
de Falla, Isaak Albéniz, Augustin Barrios Mangoré művei nehézségi szintjén).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
ZONGORA
„A” tagozat
A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű.
- Barokk mű, több szólamú szerkesztésű darab, vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk
variáció (nehézségi szint: Händel: Könnyű zongora darabok Schaconne, Scarlatti: Szonáta
C K.513 h K. 377, Bach: Francia szvit G tánctételek).
- Klasszikus szonáta-tétel (Beethoven: Szonáta G Op. 49 no 2 I tétel, Beethoven: Szonáta
G. Op. 79.; rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 nehézségi
szintjén).
- Romantikus mű (Schumann: Kinderszenen, Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül 14., 19,
Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 nehézségi szintjén).
- XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/102 Felhangok, V/130 Falusi tréfa
nehézségi szintjén).
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
Három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű.
- Egy barokk mű: többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: hmoll háromszólamú invenció, Francia szvit, Esz Allemande, Courande, Sarabande.
Scarlatti: A-dúr szonáta K.453. nehézségi szintjén).
- Egy klasszikus szonáta-tétel (Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19, Mozart: C-dúr szonáta
KV. 309 nehézségi szintjén).
- Romantikus mű (Liszt-Zempléni: Etüd 2 a, Liszt: Consolation Desz nehézségi szintjén).
- XX. századi mű (Bartók: Szonatina, Mikrokozmosz VI/Hat tánc bolgár ritmusban,
Debussy: Arabesque E nehézségi szintjén).
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A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
ORGONA
„A” tagozat
Három különböző karakterű darab (ebből egy triós tétel) előadása a következőkből:
- Egy közepes nehézségű barokk prelúdium és fúga, concerto vagy variációsorozat
(Buxtehude: fisz-moll Praeludium, korálfantáziák, vagy partita, Lübeck: E-dúr prelúdium
és fúga, Böhm: d-moll prelúdium és fúga, Bruhns: (nagy) e-moll Praeludium, Bach: a-moll
prelúdium és fúga BWV 543, f-moll prelúdium és fúga BWV 534, concertók BWV 592596, f-moll partita BWV 766, Walther: h-moll concerto, Partita „Jesu meine Freude”
nehézségi szintjén).
- Egy triós tétel (Bach 6 triószonátájából BWV 525-530 lehetőleg gyors tétel), vagy triós
korálelőjáték (nehézségi szint: Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 664, Krebstriók, Homilius: Christ lag in Todesbanden triós korál nehézségi szintjén).
- Egy romantikus vagy XX. századi kompozíció (Liszt: Orpheus, Evocation, Schumann:
B-A-C-H-fúgák, Mendelssohn: A-dúr szonáta, c-moll szonáta, Franck: a-moll Choral,
Vierne fantázia-darabok, szimfónia-tételek, Messiaen: Le banquet céleste, Lisznyai: Szent
István fantázia nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani.
„B” tagozat
A „B” tagozat követelményrendszere a szakközépiskolai anyaghoz igazodik. Itt a
tanulónak (az „A” tagozathoz képest) a darabok nehézségében, mennyiségében és
kidolgozottságában is magasabb kritériumoknak kell megfelelnie.
A vizsgán a tanulónak négy különböző karakterű előadási darabot kell játszani: 1) egy
nagyobb lélegzetű Bach művet, 2) egy triószonáta tételt, 3) egy romantikus művet és 4)
egy XX. századi vagy kortárs darabot.
- Egy nagyobb lélegzetű Bach-mű (g-moll fantázia és fúga BWV 542, Concertók BWV
592-596 nehézségi szintjén).
- Egy triószonáta-tétel (lehetőleg gyors tétel) Bach 6 triószonátájából BWV 525-530.
- Egy romantikus mű (Mendelssohn: d-moll prelúdium és fúga, D-dúr szonáta, Franck: hmoll Choral, E-dúr Choral, Final, Liszt: B-A-C-H prelúdium és fúga nehézségi szintjén).
- Egy XX. századi vagy egy kortárs kompozíció (Vierne szimfónia-tételek, Messiaen:
Nativité – részletek, Antalffy: Változatok néger spirituálékra, Gárdonyi Zsolt: Grand
Chśur).
A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani.
HEGEDŰ
„A” tagozat
Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy
versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet
kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók).
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Háromoktávos hangsortanulmány.
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- Két etűd (Mazas: Études brillantes op. 36. II., Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37,
Kreutzer: 42 gyakorlat, Rode: 24 Caprices/2., 7., 10. nehézségi szintjén).
- Barokk szonáta két tétele (Händel: g-moll, D-dúr, A-dúr szonáta nehézségi szintjén).
- Egy koncert-tétel, vagy előadási darab (Bach: a-moll, E-dúr, Haydn: C-dúr, Mozart: Ddúr – Adelaide, Beriot: a-moll op. 104 koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine, Fiocco: Allegro,
Beethoven: F-dúr románc, Weiner: Rókatánc nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
GORDONKA
„A” tagozat
Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is),
vagy barokk szonáta-tételpár (lassú, gyors), vagy egy versenymű-tétel (nehézségi szint:
Vivaldi: a-moll szonáta I-II., Csajkovszkij: Szentimentális keringő, Vivaldi: G-dúr koncert
I. tétel).
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.
„B” tagozat
- Egy tétel Bach szólószvitjeiből (G-dúr szólószvit nehézségi szintjén).
- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy 1 előadási darab (Eccles: g-moll szonáta,
Sammartini: G-dúr szonáta, Lisznyai: Ősz, Járdányi: Melódia nehézségi szintjén).
- Egy koncert-tétel (Goltermann: G-dúr koncert, J. Chr. Bach: c-moll koncert nehézségi
szintjén).
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.
MAGÁNÉNEK
„A” tagozat
- Egy barokk dal, vagy kantáta-részlet (Händel: Csordul a könnyem, Bach: Már örvendj
bús lelkem, Purcell: Jöjj, bűvös éj, Bach kantátáinak áriái, ill. A dal mesterei IV., V., VI.
kötetéből és más gyűjteményekből nehézségi szintjén).
- Egy bécsi klasszikus szerzők dalaiból (Mozart: Das Vailchen/Az ibolya/ Die
Zufriedenheit, Haydn: Der Wanderer nehézségi szintjén).
- Egy romantikus dal (Schubert: An die Musik, Schumann: Die Lotosblume, Kjui: A
fecske, Glinka: A pacsirta? Richard Strauss: Ajánlás nehézségi szintjén).
- Egy XX. századi szerző dala (Bartók Béla: 8 magyar népdal, Kodály Zoltán: Magyar
népzene köteteiből /nehézségi fok szerint/, Kelen H., Kerekes J., Kósa P., Farkas F., Fauré,
Debussy nehézségi szintjén).
A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni.
„B” tagozat
- Egy barokk kantáta-, vagy oratórium-ária (Parisotti: Arie Antiche I.-II.-III. kötetéből,
Vivaldi: Glória, Bach kantátái, áriái nehézségi szintjén).
- Egy bécsi klasszikus szerző igényesebb dala vagy áriája (Mozart: Abendenfindung,
Ridente la calma, An Chloe, Haydn Fideliti, Das Leben ist ein Traum, Mozart: Figaro
házassága c.operából megfelelő hangfajok áriái, vagy Bastien és Bastiene áriái nehézségi
szintjén).
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- Egy nehezebb, romantikus vagy késő romantikus dal, vagy rövidebb romantikus
operaária (Schubert, Brahms, Liszt, Csajkovszkij, Rubinstein, Masenet, Glinka, Grieg dalai
vagy Puccini: Lauretta áriája nehézségi szintjén).
- Egy XX. századi szerző dala (Kodály: A magyar népzene, I.-XI. [nehezebb darabok],
Bartók: 20 magyar népdal., Orbán: Dalok, Wolf: Olasz daloskönyv, Kósa: Válogatott
dalok, Külföldi szerzők dalai hasonló nehézségi fokon nehézségi szintjén).
A műveket kotta nélkül kell énekelni.
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4 A Bartók Béla Zeneiskola AMI többletkötelezettségei

Többletkötelezettség
tartalma

Hagyományos
programok: Bartók Nap

Zenei versenyek

Többletkötelezettség rövid Többletkötelezettségből
leírása
adódó fenntartóra háruló
összes
költség
egy
tanévben (Ft)
Iskolánk
névadójának kb. 50.000,- Ft.
születésnapja
minden
évben
hagyományosan
megünneplésre kerül, egy
a
klasszikus
zenével
szorosan
összefüggő
kulturális műsor – gyakran
vendég
előadó(k)
meghívásával
megrendezett – keretében.
Tanszakonként,
Utazási költség, nevezési
hangszercsoportonként
díjak, országos tanulmányi
minden évben megyei, versenyek
esetében
regionális, ill. országos szállásdíjak. Egy tanévben
szintű
versenyeken kb. 300.000-400.000,- Ft.
vesznek
részt
növendékeink.
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A
megvalósításhoz A
megvalósításhoz
szükséges
személyi szükséges tárgyi feltételek
feltételek
Meghívottakon
adottak.

Érintett pedagógus.

kívül Adottak.

Esetenként saját gépkocsi.

Többletkötelezettség
tartalma

Beiskolázási nap

Nyári zenei tábor

Évvégi jutalmazás

Többletkötelezettség rövid Többletkötelezettségből
leírása
adódó fenntartóra háruló
összes
költség
egy
tanévben (Ft)
Új
növendékek kb. 30.000,- Ft.
beiratkozása előtt egy
napot
iskolánk
megismertetésére szánunk.
Minden tanévzárás utáni kb.
300.000,Ft,
héten egy hétig nyári zenei amennyiben nem szedünk
tábort tartunk a zeneiskola részvételi díjat.
épületében.
Nyári
táborozást
más
helyszíneken anyagi okok
miatt hagytuk abba. A
projektoktatás – szerűen
felépített, egy tematika
köré fonódó tartalom,
nyilvános bemutatóval ér
véget az utolsó napon.
Kiemelkedő eredményeket kb. 120.000,- Ft.
elért tanulók az évzárón
jutalomban
részesülnek.
Feltétel
rendszere
a
Pedagógiai
Programban
rögzítve.
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A
megvalósításhoz A
megvalósításhoz
szükséges
személyi szükséges tárgyi feltételek
feltételek
Minden pedagógus.

Kézműves foglalkozáshoz
alapanyag.

Minden pedagógus.

Kellékek
elkészítése,
színpadi-színházi
bemutatóhoz. Erkel iskola
auláját
eddig
térítésmentesen
kaptuk
kölcsön a rendezvény
megvalósításához.

Érintett pedagógus.

Megvásárolt jutalmak.

Többletkötelezettség
tartalma

Hangfogócska
programsorozat

Végzősök ballagása

Többletkötelezettség rövid Többletkötelezettségből
leírása
adódó fenntartóra háruló
összes
költség
egy
tanévben (Ft)
Beiskolázási időszakunk Nyomdai költségek kb.
alatt a Városi Óvodákhoz 250.000,- Ft.
tartozó
összes
intézményben több éve
tartó
játékos,
foglalkoztató
füzettel,
személyre
szabottan
szervezett - információs
programunk
kicsiknek,
mely négy alkalommal
szombatonként
a
zeneiskolában személyes
találkozással csúcsosodik
ki.
Végzőseink minden évben kb. 30.000,- Ft
zeneiskolánk
emblémájával
ellátott
tarisznyával
búcsúznak
egy
hagyományos
hangverseny
keretében,
mely
a
Pedagógiai
Programban szerepel. Ezt
kb. fél évvel ezelőtt
rendeljük meg a készítőtől.
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A
megvalósításhoz A
megvalósításhoz
szükséges
személyi szükséges tárgyi feltételek
feltételek
Érintett pedagógus.

Nyomtatási
anyagok
(papír, festék, stb.)

5 Legitimációs határozatok
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