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Előszó 
 
 
Kedves Szülők, Zenebarátok, Művészetpártolók, 
Tisztelt Olvasók! 
 
 
Szeretném örömömet megosztani Önökkel abban, hogy városunkban egy új intézmény alakulhatott 
meg, jött létre 2006 augusztusában a helyi Önkormányzat fenntartásában, és a Vécsey Károly 
Általános Iskola vezetése, nevelőtestületének egyhangú támogatásával. 2013. január 01-től 
intézményünk állami működtetésbe, fenntartásba került. 
 
A városban még aktívan tevékenykedő idősebb zenepedagógusok elmondásaiból tudom, Solt 
városában, a múltban is pezsgő zenei és kulturális élet zajlott. A lakosság a helyi kultúrát, 
hagyományokat őrizte, örömmel és aktív szereplőként mutatta be a társadalmi rendezvényeken a 
felhalmozott művészeti értékeket.  

 
Ezen értékek megőrzését, oktatásának folytatását végezzük most intézményes formában, amely 
biztosítja majd a jövő nemzedékei számára hagyományaink fennmaradását.  

 
Az elmúlt hét évben a művészetoktatás kiszélesedésének folyamata indult el a városban, amelynek 
összefogására szükség van. Az érdeklődés, a létszámok azt mutatják, hogy tanártársaim áldozatos 
munkája nyomán van jövője iskolánknak, szükség van oktató-nevelő munkánkra, szükség van arra, 
hogy mai korunk negatív hatásait az itt tanulók részére mérsékeljük. 
 
Napjainkban mindannyian tapasztalhatjuk az életünk bármely területén jelentkező értékrend 
változást, a gicsset. Egyre kevesebb a fogódzó és mindent pénzben mérnek. Intézményünk a 
fogódzók közötti egyik lehetőség gyermekeink számára, mert a művészetek akár észrevétlenül is, 
de jelen vannak mindennapjainkban.  
 
Az itt tanító, munkát vállaló pedagógusaink, a művészetek varázsának felfedezéséhez vezető utat 
kívánják ajánlani, egyengetni, intézményünket választóknak. Programunk gyermekközpontú és 
olyan célokat fogalmaz meg, ismertet Önökkel, melyek eléréséhez reális esélyt adnak tanulóink 
legtöbbjének.  
 
Munkánkat, az intézményt használók igényeihez igazítjuk, felvállalva a folyamatos változást, 
megújulást. Pedagógiai programunk az a dokumentum, melynek célja bemutatni az intézményt, 
annak működését, nevelési alapelveit, feladatait, céljait. 
 
Bízom benne, hogy az a közeg, amelyben dolgozunk, továbbra is segíti majd 
munkakörülményeinket, segíti fejlődésünket, hogy továbbra is sikeres művészetoktatási és 
kulturális intézmény lehessünk.  
Tanártársaim nevében is köszönöm a város lakóinak, a Vécsey Károly Általános Iskola, és AMI 
vezetőinek, nevelőtestületének, az önkormányzat képviselőtestületének, hogy felvállalták a solti 
művészetoktatás intézményes elindítását, amely tovább növeli majd mindannyiunk kulturális 
gyarapodását.  
 

                                    Fuchs Attila                                          
                                                            intézményegység-vezető 
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I. Bevezetés 
 
1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 
 
Az 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről. 
A nemzeti erõforrás miniszter 34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelete a nevelési-oktatási 
intézmények mûködésérõl 
3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet Az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi 
programjának bevezetésérõl és kiadásáról 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 
Az intézmény érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata. 
 
 
 
2. Az intézmény rövid története, hagyományai, eredményei 
 
2.1 Az intézmény rövid története  
 
Szervezett formában történő zenetanítás, az 1960-as évekig nem volt Solton. A zenetanítást az 
1960-as évektől kezdődően Dunapatajról kijáró tanárok végezték óraadó vagy magántanárként. A 
helyi általános iskolában sikeres és magas színvonalú ének-zene tagozat működött Madár Istvánné 
vezetésével, aki kórusaival országos elismertségre tett szert. Madár Istvánné „Cica néni” a mai 
napig aktív résztvevője a város zeneiéletének, vezeti a Solti Női Kórus próbáit, irányítja, szervezi 
fellépéseit. A városban, a Tűzoltóság fenntartásában rézfúvószenekar is működött, amely személyi 
utánpótlásképzés-, hangszer és anyagi okok hiányában felbomlott, megszűnt. 2002-ben több 
tényező hatására Németh József polgármester úr és az önkormányzat képviselő testületének tagjai 
kezdeményezték a Hartai Művészeti Alapiskola vezetőjénél (Gavenda Jánosné), hogy intézményes 
keretek között indítsa be a solti kihelyezett tagozatot, a zeneművészeti ág tárgyainak szakszerű 
oktatását. Az oktatás zongora, gitár, fafúvós, rézfúvós, ütő tagozatokon indult el 2002-ben, a 
megfelelő elméleti oktatással is párosulva. Az érdeklődés a művészetoktatás - képzés iránt nagy 
volt, a növendék létszám évről évre dinamikusan emelkedett. 2006-ban megteremtődtek a 
feltételek az önállóvá válásra. Az elszakadás a Hartai Művészeti Alapiskolától 2006. augusztus 16-
án történt meg. Jelenleg a Vécsey Károly Általános Iskola, Óvoda és MI tag-intézménye vagyunk. 
    
2.2 Az intézmény általános jellemzői 
 

a,  Gazdasági-földrajzi környezet 
 
Az intézmény Solt város, és annak vonzáskörzetében található települések kulturális 
lehetőségeinek és fejlesztésének forrása.  
Az intézmény tanulóinak létszáma, a növendék utánpótlás létszáma, a városban működő általános 
iskola és a környékbeli középfokú iskolák tanulóiból tevődik össze. A másik ilyen forrás lehet 
majd a jövőben a városhoz közeli települések általános iskoláiban tanulók bevonása 
művészetoktatásunkba.  
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18 éven felüliek és munkahellyel rendelkezők is járnak intézményünkbe.  
Ezen korosztályok számára a művészeti iskolákra vonatkozó törvényi szabályozás kedvezőtlenül 
hat, ezért jelentkezésük aránya a jövőben sem lesz számottevő. 

 
b,  az intézmény helye, szerepe városunkban 
 

 
Alapfokú Művészeti Iskolánk a város egyetlen olyan iskolája, melyre nem vonatkozik a 
tankötelezettség.  
Ezt a különbözőséget igyekszünk kihasználni: olyan kínálatot felmutatni, ami vonzó a település 
lakossága és tanulói részére. A városban lévő iskolákkal, intézményekkel jó a kapcsolatunk, 
sikerült kialakítani az együttműködés különböző formáit. Ennek nyomán a Vécsey Károly 
Általános Iskola, és AMI-ban rézfúvó-, fafúvó-, szintetizátor, elméleti és zenekari foglalkozások, 
oktatása folyik.  
Az általános iskola, a városi intézmények világi és egyházi, társadalmi rendezvényein, sok 
növendékünk szerepel, zenei szolgálatot végezve, emelve az ünnepségek színvonalát.  
Az együttműködésnek mindenki hasznát látja, hiszen a tanulók színvonalasan, jól felkészítve 
léphetnek közönség elé. 
.  
 
 
2.3 Hagyományok 
 
Iskolánk működésében fontos szerepet kap a hagyományőrzés és hagyományteremtés. A 
hangversenyek, kiállítások szervezése része iskolánk életének.  
Kialakult kapcsolatunk van a Filharmónia Kht-vel (a Művelődési Házon keresztül), akik 
színvonalas előadásokat közvetítenek ki növendékeink részére.  
Az intézmény igyekszik egy-egy fontos naptári esemény megünneplésével a pedagógiai munkát 
kiteljesíteni. Ilyen a már hagyományos Solti Tavaszi Napok rendezvénysorozata, Nemzeti 
Ünnepeinken való zenés-irodalmi műsorokban részvétel, a Városi Karácsonyi Koncert.  
Hagyományteremtés céljával indítottuk útjára az Újévi Koncertet, a Magyar Művészetoktatás 
Napja, az Esti Muzsika és a Pünkösdi Zene-Bona rendezvényeket. 
Az intézményvezetés nyitott minden olyan kezdeményezésre, amely az intézmény munkáját segíti, 
életét, eredményeit gazdagítja. 
 
 
2.4 Eredményeink 
 
Az iskola növendékei az elmúlt négy év alatt, sikeresen mutatkoztak be a területi zeneművészeti 
tárgyú versenyeken, területi válogatókon. A fúvószenekar 8 éve alakult, a helyi társadalmi 
rendezvények zenei kiszolgálója, a helyi, országos, nemzetközi zenei fesztiválok, versenyek 
résztvevője. 
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II. Az intézmény jogi státusa 
 
 
1. Az intézmény adatai 
 

1.1. neve: Vécsey Károly Általános Iskola, és Alapfokú Művészeti 
Iskola 

 
   1.2. székhelye:   6320 Solt, Kossuth Lajos u.60. 

 
   1.3. telephelyei:   6320 Solt, Nagymajori u.24. 

6320 Solt, Posta u. 20. 
6320 Solt, Aranykulcs tér 7. 
 

   1.4. működési területe:  székhely-települési beiskolázású 
 
   1.5. Alapító szerve:              A Magyar Állam 
 
   1.6. Felügyeleti szerve:   Klébelsberg Intézményfenntartó Központ 
 
   1.7. Fenntartójának neve:  Klébelsberg Intézményfenntartó Központ 
 
   1.8. Költségvetési törzsszáma: 541235-1-00 
 
 
2. Az intézmény: 

2.1. Intézmény típusa:  Többcélú intézmény, közös igazgatású intézmény, nem 
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, jogi személy 

2.2. évfolyamok száma: előkészítő évfolyamok:  1-2. évfolyam 
 alapfokú évfolyamok:     3-8. évfolyam 
 továbbképző évfolyamok: 9.-12. évfolyam 

2.3. az intézménybe felvehető maximális tanuló létszám: 200 fő 
 
 
3. Az intézmény tevékenysége 
    
 
   3.1. Állami feladatként ellátandó alaptevékenység 
 
          Szakágazati besorolás:  801000 

(80130-3 Alapfokú művészetoktatás. A köznevelési törvényben meghatározott művészeti 
ágak tanszakain alapfokú művészetoktatás szakmai és pedagógiai feladatainak ellátása) 
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Művészeti ágak, tanszakok: 
  
 

3.1.1. Zeneművészeti ág: 
 
- akkordikus tanszak   - felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- billentyűs tanszak    - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  

- felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- elektroakusztikus tanszak   - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  

- felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- fafúvós tanszak    - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  

- felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- gitár tanszak     - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  
- kamarazene-és zenekar tanszak - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  
- kamarazene tanszak   - felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- népzene tanszak    - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  
- rézfúvó tanszak    - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  

- felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől  
- szolfézs tanszak    - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  

- felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- ütő tanszak     - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  
- vokális tanszak   - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  

- felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- vonós tanszak    - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  

- felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- zeneelméleti tanszak   - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  
- zeneismeret tanszak   - felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 

 
 

 
 
 
3.1.2. Táncművészeti ág: 
 

- balett tanszak     - felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- modern-kortárs tánc tanszak  - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  

- felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- néptánc tanszak   - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  

- felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- társastánc tanszak   - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  

- felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
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3.1.3. Képző-és iparművészeti ág: 
 

- festészet tanszak   - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig 
      - felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- képzőművészeti tanszak  - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig, 

- felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- grafika tanszak   - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig 

- felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- grafika és festészet tanszak  - felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- kézművesség tanszak   - kifutó rendszerben 2026/2027-es tanévig,  

- felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- makett-és papírtárgy készítő tanszak - felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- textilműves tanszak   - felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 

 
 
 
3.1.4. Színművészet-bábművészet ág: 
 

- bábjáték tanszak   - felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől 
- színjáték tanszak   - felmenő rendszerben 2011/2012-es tanévtől  
 
 
 
 
 
 

4. Az intézmény, gazdálkodással összefüggő jogosítványai: 
 

4.1. Gazdálkodási jogköre: 
 
Nem önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv. 
Gazdálkodását, a Klébelsberg Intézményfenntartó Központ koordinálja. 
 
4.2. Az intézmény jogállása: 
 
A köznevelési intézmény jogi személyiséggel rendelkezik, szakmai szempontból önálló. 
  
 
4.3. Munkáltatói jogok: 
 
A Klébelsberg Intézményfenntartó Központ Kalocsai tankerületének vezetője gyakorolja a 
munkáltatói jogokat. 

 
4.4. Az intézmény működése: 
 
Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint 
működik, szakmai tevékenységét, a 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről 
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előírtak, valamint szakmai jogszabályok alapján végzik. A működéshez szükséges fedezetet 
a Klébelsberg Intézményfenntartó Központ biztosítja. 

 
 
4.5. A feladat ellátást szolgáló vagyon 
 

• 1040 tul. lapon 1015 hrsz-on 6.452 m2 
• 1133 tul. lapon 1119 hrsz-on 1.976 m2 
• 1131 tul. lapon 1117 hrsz-on    994 m2 
• 1129 tul. lapon 1115 hrsz-on    842 m2 
• 1125 tul. lapon 1111 hrsz-on 9.078 m2 
• 1128 tul.lapon 1114  hrsz-on    851 m2 

 
ingatlanok térítésmentes használata, továbbá kis- és nagy értékű tárgyi eszközök. 
 
A költségvetési szerv használatában lévő összes vagyon értékét a számviteli 
nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot a 
mindenkori leltár tartalmazza. 
 
4.6. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
 
A vagyon feletti rendelkezési jogot Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
gyakorolja. 
 
4.7. Vállalkozási tevékenysége: Nem folytat vállalkozási tevékenységet. 

 
 
 

III. Az intézményben folyó oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei,  
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 
 
 
1. Pedagógiai alapelveink 
 
 

Az alapfokú művészeti iskola követelményei és tantervi programja keretében folyó nevelés 
alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 
különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését, gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére 
építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

A művészeti iskolában megszerzett ismeretek, készségek, képességek, alapját képezhetik 
annak, hogy a tanulók a maguk érdeklődése alapján kiválasztott művészeti terület valamelyik 
tanszakán továbbtanuljanak. 

Az iskolában folyó nevelés, képzés segítséget nyújt az önmegvalósítás, a kreativitás 
fejlődésében, az amatőr művészeti életbe való bekapcsolódás felkészítésében, részvételében. 

A nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a 
folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van. A nevelő, vezető-irányító, kezdeményező szerepe 
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érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában, a növendék aktivitásának kibontakoztatásában, 
tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. 

Alkotó pedagógiai klíma megvalósítására törekszünk, melynek jellemzői egyfelől az 
igényesség, másrészt a növendék jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük 
szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat., bizalom, megértés, türelem, igazságosság. Minden 
tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az önmegvalósítás 
lehetőségét. 

A harmonikus személyiségfejlődés érdekében a gondolkodási képességeket, az érzelmi-
akarati jellemzőket, a testi és lelki egészséget egyaránt gondozzuk. 
A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív 
környezeti hatásokat (motivációs tényezőket: kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, szorgalom, 
kitartás, becsvágy) biztosítunk. 

A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátításával kialakítjuk a tárgyi és személyes 
világukban való eligazodás képességét. Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a 
megfelelő továbbtanulási irány, illetve pálya kiválasztását. 
Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk 
megismerésének és megóvásának igényét, valamint más kultúrák, szokások megismerését. 
Különösen fontos a hagyományok ápolása, a nemzeti kultúra ápolása, a nemzeti alkotások 
megismertetése akkor, amikor országunk egy nagy európai közösség részese. 
 
 
 
 
2. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai 
 
 
 2.1. A nevelés fő céljaként megjelölt tanulói magatartások 
 

- közösségi magatartás kialakítása, együttműködés másokkal 
- a nyitottság kialakítása (más kultúrák, szokások megismerése, értékeinek tisztelet) 
- a személyes méltóság védelme (együttérzés, egymás segítése) 
- önismeret, önfejlesztés, önnevelés, művészeti önkifejezés 
- kulturális értékek tiszteletben tartása, igény és törekvés a kultúrával való sokféle 

kapcsolatra 
 
 

Az iskola elsődleges célja az ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás, másodlagos 
célja az, hogy lehetőséget teremtsen az intézmény tagjainak baráti kapcsolatok kiépítésére, az 
olyan alapvető szükségletek kielégítésére, mint a szeretet, az elfogadás, a biztonság, a 
megbecsülés, az önbecsülés, mely alapvető szükségletei az embernek és az ember 
önmegvalósításának. 

A személyiség fejlesztés céljait szolgálja a művészeti tevékenységre nevelés, a képességek 
fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati, esztétikai stb.) és a szükségletek alakítása. 
A tanulási tevékenység közben és a tanulói közösségi élet során fejlesztjük a tanulók önismeretét, 
együttműködési készségét, kommunikációs képességeit, akaratát, segítőkészségét, empátiáját. 

Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll: meglássuk, 
meglátassuk és továbbfejlesszük minden egyes gyermekben a személyiségének saját értékeit. 
Arra törekszünk, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége, az egészséges 
önbizalom. 
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A tehetséges növendékeink számára biztosítjuk a kognitív érzelmi és szociális 
szükségleteik kielégítését. (kogníció: megismerés. Érzelmi szükséglet: bátorítás az elmélkedésre, 
kérdésfelvetésre, s megtanulják az emberek tiszteletét, el tudják fogadni másságukat) 

Valljuk, hogy a tehetség önmagában nem feltétlenül érték, csak akkor, ha a személyiség 
fejlődése lépést tart a tehetséggel: nevelésük tehát az egyoldalúság ellensúlyozására és az egész 
személyiség megteremtésére törekszik. 

Pedagógiánk alapvető célja egyrészt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi 
fejlettségű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú növendékeket – képességüknek és 
tehetségüknek megfelelően – készítsük fel a továbbtanulásra és a társadalomba való majdani 
beilleszkedésre, másrészt arra törekszünk, hogy növendékeink képesek legyenek a művészetek 
befogadására, értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottságra. 
 
 
 2.2. A tanulókkal szemben támasztott követelmények 
 

- elsőszámú kötelessége a tanulás, az igényesség és az önállóságra törekvés 
- tartsák be a házirend magatartás, szorgalom és viselkedéskultúrával kapcsolatos 

kívánalmait (egymás megbecsülése, felnőttek iránti tisztelet, kultúrált, szép magyar beszéd, 
megfelelő mértéktartó hétköznapi vagy ünnepi öltözet) 

 
 

2.3. A nevelőtestület felé támasztott követelmények 
 

- saját művészeti területükön (hangszeren) naprakész jártasság, pedagógiai munkájuk legyen 
igényes, pontos, fegyelmezett, követésre méltó 

- fűzze össze őket a szeretet. Igyekezzenek művészeti áganként egységes 
követelményrendszert kialakítani  

- szeressék tanítványaikat, nevelőmunkájukban gyermek centrikusság, tolerancia, türelem 
tükröződjék 

- rendszeresen működjenek közre a szülőkkel 
- munkájukat a pedagógus-etika szabályai alapján végezzék 

 
2.4. Iskolai célmeghatározások 
 
Iskolánk 

- biztosítja a város tanulóinak a művészeti oktatásba történő bekapcsolódását a jelentkezők 
képességének megfelelő képzését, művészeti nevelését 

- a tehetséggondozás területén alapot nyújt és biztosítja az arra elhivatottak részére a 
szakirányú szakközépiskolai, szakiskolai felvételire történő felkészítést, felkészülést 

- s végül célunk, hogy az intézményünkből kikerülő növendékeink számára biztosítsuk a 
választott művészeti területen az alapkészségek elsajátítását, mely a további önálló 
ismeretszerzéshez, a művészeti kreativitáshoz szükséges. 

 
 
 
3. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka feladatai 
 

3.1. Alapfeladatunk: 
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Figyelembe véve növendékeink életkori sajátosságait és a tanított művészeti terület kínálta 
lehetőségeket, minden növendékünk részére orientációs mintát adni az értékes életre. 

 
 
3.2. Egyéb feladataink 
 
Az iskola alakítsa ki önálló arculatát, építse ki és teremtse meg hagyományait. 

Alakítson ki nyugodt, barátságos légkört.  
Az iskola legyen nyitott, álljon rendelkezésre a szűkebb és tágabb lakókörnyezet számára. 
Alakítsa ki kapcsolatrendszerét a közélet és művészeti élet minden területén. 
Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés és az egyéni képességek 

kibontakoztatása álljon. 
Tudatosítani kell a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékeket, erősíteni kell a 

humánus magatartásmintákat, szokásokat, a jellem formálásával szolgálni a gyermek 
személyiségének érését. 

Tudatosítani kell növendékeinkben a közösség demokratikus működésének értékét, és 
jellemző szabályait. 

Fogékonnyá kel tenni növendékeinket saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, 
majd a tágabb társadalom értékei iránt. 

Erősíteni kell az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztetni más 
népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére. 

Elő kell segíteni a szocializáció folyamatait. 
 
4. A nevelő-oktató munkánk pedagógiai eljárásai 
 

Kiskorú növendékeknél fokozatosan vezetjük át őket a játékközpontú cselekvésből az 
iskolai tanulás tevékenységeibe. 

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 
Fejlesztjük a növendékek kreativitását, gondoskodunk egészséges terhelésükről, követjük 

érési folyamatukat, személyre szóló, fejlesztő értékelést adunk róluk. 
Értelmi és érzelmi alapozással formáljuk a személyiség erkölcsi arculatát, megismertetjük, 

gyakoroltatjuk a helyes magatartásformákat. 
Erősítjük a kortárs kapcsolatokat. 

 
 
5. Nevelő-oktató munkánk pedagógiai eszközei 
 

Iskolánkban a zenei képzés egyéni foglalkozás keretében történik, de a csoportos 
foglalkozásokon is jóval kisebb a csoportok létszáma, mint az általános iskolai osztályokban. E két 
okból adódóan kitűnik, hogy olyan iskolatípusról van szó, ahol a tanár és tanuló kapcsolata a 
tanulás-tanítás kölcsönhatásában közvetlenebb. 

 
 
 
 

 
5.1.  A pedagógiai eszközök megválasztásában kitüntetett szempontok: 
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- Minden gyermek számára, az életkori jellemzők figyelembe vételével, képességeinek, 
érdeklődésének, valamint távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi 
formákat biztosítani 

- Személyes példamutatással neveljük növendékeinket toleranciára, a másság elfogadására, 
empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. 
 
5.2. Iskolánkban, az alábbi csoportosításban az alábbi nevelési módszereket, eszközöket 
alkalmazzuk: 

 
A meggyőzés, a felvilágosítás és a tudatosítás módszerei 

a) a tevékenység megszervezésének módjai: megbízás, ellenőrzés-értékelés, játékos 
módszerek, gyakorlás 

b) A magatartásra ható módszerek: 
- Ösztönző módszerek: helyeslés, biztatás, szereplési-bemutatkozási lehetőség, 

dicséret, oklevél, osztályozás, jutalmazás 
- Kényszerítő módszerek: felszólítás,  
a gátlást kiváltó módszerek, melyek a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények 
kizárását célozzák: ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás 

 
 

5.3. A nevelési módszerek különböző formái, változatai közül az alábbiakat alkalmazzuk 
leginkább: 
 
a) nyelvi (verbális) eszközök: beszéd, beszélgetés, mely lehet szabad vagy irányított, 

spontán vagy tervezett, egyéni vagy csoportos. 
b) Nem nyelvi (non verbális) eszközök: mimika, szemmozgás, tekintet, testhelyzet, 

mozdulatok, gesztusok. 
 
 

IV. A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

 
A személyiséget a biológiai tényezők (öröklés) és a környezeti, nevelési határok egymással 

szoros kölcsönhatásában, együttesen határozzák meg. A környezeti hatások befolyásolják, hogy az 
adottságból mi, mikor és miképpen valósul meg. Ezen tényezők között a legjelentősebb a nevelés-
oktatás személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok négy területre bonthatók: 

a) az értelem kiművelésére (kognitív kompetencia) 
b) segítő életmódra nevelésre (szociális kompetencia) 
c) egészséges és kultúrált életmódra nevelésre (személyes kompetencia) 
d) a szakmai képzés alapozására (speciális kompetencia) 
Az alapfokú művészeti iskola ezen területek gondozására nem azonos súllyal biztosít 

lehetőséget. Képzési rendszerünkben az első és a negyedik terület kap nagyobb hangsúlyt. 
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok rendszerét a pedagógiai 

alapelvekből, célokból, feladatokból, eljárásokból és eszközökből vezetjük le. 
A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét. 
 
 

Valljuk, hogy személyiséget formálni, csak az egész személyiségre hatni tudó 
művészetek jelenlétével lehet. A művészetek táplálják a növendékek kialakuló érzésvilágát, 
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egyfajta minőségre való igényességet alakítanak ki bennük, s egyben szűrőként is szolgálnak az 
őket ma érő ingerözönben. 

 
 
 
 
A művészeti nevelés biztosítja a személyes tapasztalatszerzést, mint tanulási módszert. A 

tanulók élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, 
valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, képző- és 
iparművészetben, valamint a színművészetben ötvöződnek. A művészeti neveléssel lehetőséget 
biztosítunk arra, hogy minden tanuló élje át valamelyik területen a siker élményét, és ezzel 
fejlődjön önismerete és erősödjön egészséges önbizalma. 

Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a növendékekben a művészet megörökítő, átörökítő 
szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. A művészeti nevelésünk 
megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások 
iránti igényét. A művészeti oktatás által létrejött pozitív élmények hozzásegítenek azokhoz az 
emberi tulajdonságokhoz, magatartási szokásokhoz, amelyek a műveltség területén az eredményes 
haladás, szereplés összetevői.  

A népi műveltség megismerése a mai kultúra számára fontos információkat hordoz. Kodály 
Zoltán egész pedagógiai rendszerét a magyar népzenére, különös tekintettel a magyar népi 
gyermekjátékokra alapozta. 

A néptánc oktatás az egyik lehetséges formája a művészeti iskola néptánc tanszaka, 
melynek célja, hogy a magyar néptánc és kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban. A 
néptánc nem csupán mozgás zenére: eleven hagyomány is, üzenet a múltból. Győrffy István 
etnográfus szerint „a magyar nyelvvel egyenlő jogú magyar nemzeti műveltségi alappá kellene 
nyilvánítanunk”. A művészeti oktatás nevelő hatását lemérhetjük a közismereti tárgyak 
mindegyikével, a tanulók magatartásában, értelmi, etikai, esztétikai fejlődésében. A naponkénti 
gyakorlások, művek, koreográfiák megtanulásának eredményeképp fejlődik a memória, a motívum 
sorok, dallamok és dalszövegek naponkénti memorizálása edzi a bevésés képességét. A 
népdalokon gyarapodott színes és gazdag szókincs, a tanulók fogalmazási és kifejezésbeli 
készségét fejleszti. A kiművelt növendék mozgáskultúrája is hatványozottan fejlődik. A tempó és 
dinamika betartása, a tánclépések megtanulása, a figyelem, a koncentráció állandó munkáját 
igényli, ezeket fejleszti.  

A koreográfiák előadása különös figyelem-összpontosításra és rendre is szoktat. A 
művészeti iskolába járó növendékek „szép” iránti elkötelezettsége, igényessége fokozatosan 
megnyilvánul a munkához való hozzáállásukban és a magatartásuk kultúráltságában is. 

 
 

V. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 
 
 

Iskolatípusunk alapvető funkciója: a tehetségek gondozása, vele született, vagy szerzett 
képességeik továbbfejlesztése, megtalálni számukra azt az „utat”, amelyen elmélyülten és 
eredményesen törhetnek előre az átlagosat túlhaladó teljesítményekre képesek.  

A tehetséges tanulók mind a képességek, mind a viselkedés, a magatartás terén eltérnek az 
átlagtól. 

A tehetséges gyerekek nem egyformák. Legfontosabb személyiségjegyük az eredetiség. A 
kreatív gyermekekre általában magas fokú tudásvágy, kíváncsiság, belső teljesítménykényszer, 
nagyfokú autonómia, önbizalom, szabadkommunikációra törekvés, csökkentett mértékű 
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alkalmazkodás, az elnyomás és a korlátozás elleni védekezés, a szociális korlátok áthágása 
jellemző. A tehetséggondozásban nincs egy igazi út, amely minden gyermek számára járható.  

 
 
 
Az, hogy milyen programokkal és módszerekkel lehet egy-begy tehetséges gyerekkel, vagy 

csoporttal foglalkozni, csak bizonyos információk birtokában lehet megtervezni. Ezek: 
 - az érintett gyerekek kora. 
 - milyen szinten állnak, mit tudnak? 
 - milyen motivációk inspirálják, milyen a feladat iránti elkötelezettségük? 
 - mit tud a pedagógus szakmailag nyújtani? 
 - mennyiben lehet számítani a családi háttér támogatására? 
 - milyen feltétel rendszer mellett dolgozik a pedagógus? 
 - mennyi időt és energiát tud és akar befektetni ebbe a munkába a pedagógus 
 - milyen elismerés és kik részéről várható a nevelő extra teljesítményéért? 

 
Mindezek tisztázása után a növendékek, szülők bevonásával a lehetséges módszereket 

közösen megválaszthatjuk. Ezek: 
 
a) „minőségi” csoportba irányítás (egyénenként eltérő időben) kimagasló tehetségek 

esetében, 
b) évugratás, vagy léptetés: amikor egy tanévben esetleg 2 év anyagát is minden nehézség 

nélkül képes elsajátítani a gyermek. 
c) gazdagítás, dúsítás: hogy a tanévi anyagot az idő 2/3-a alatt sikerül feldolgozni és a 

fennmaradó 1/3-nyi időben a növendékek egyéni fejlesztő programokkal dolgoznak. 
 

A művészi képességek (rajz, zene, tánc, színművészet, stb.) rendszerint korán 
megmutatkoznak, de a motivációs akarati tényezőktől a környezet serkentő-gátló hatásától is függ, 
hogy lesz-e belőlük művészi tehetség. 

A tehetségek megmutatkozásának, bizonyításának, a tehetség mértékének megállapítására 
alkalmas tevékenységi formák az alábbiak az egyes művészeti tanszakokon: 

- pályázatokon való részvétel (nemzetközi, országos, megyei, városi szinteken) – minden 
tanszak, 
- versenyeken való részvétel (házi, városi, területi, országos, nemzetközi) – minden 
tanszak, 
 - külső rendezvényeken (más iskolai, városi, külföldi) való szereplés – tánc, zenei 
tanszakok, 
- gálaesteken, tanévzárókon történő fellépések – zenei, tánc, tanszakok, 
- helyi tárlatokon való bemutatkozás – képző és iparművészeti tanszakok, 
- szaktáborokon való bemutatkozás – minden tanszak, 
- bemutató/tanszaki hangversenyek, ünnepségeken való közreműködés, versenyeken való 
eredményes szereplés, zenei táborok, - zeneművészeti ág tanszakai. 

 
A tehetségek oktatása nem pusztán a tantervi keretek közé szorított 

információközvetítésből áll, sokkal inkább olyan folyamatként kell felfogni, amely állandó 
tökéletesítésre ösztönöz az egyén saját képességeit illetően. 
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1. A tehetséggondozás feltételei: 
 

- a tehetségek kutatása, felismerése, megfelelő tárgyi-technikai feltételek biztosítása, 
 - napi kapcsolattartás az azonos növendéket oktatók-nevelők között, 

- olyan oktatási légkör biztosítása, amely leküzdi a kreativitással szembeni akadályokat (pl.: 
  az elmagányosodás érzését, kortársak megvetését, hibáktól való szorongás érzését, stb.) 
- a tehetséges pedagógusok, melyek nélkül eredményesen nem lehet tehetségeket nevelni-
oktatni. 

 
A tanári munka professzionális szakma. Azt a pluszt, amitől sokat alkotó művészetnek is tekintik – 
a pedagógus személyisége adja hozzá. 
Felelőssége abban áll, hogy a reá bízott minden ember egyedi és megismételhetetlen. Ezért az e 
„szakmát művelők személyisége és erkölcsi arculata oly mértékig feltétele a sikeres pályafutásnak, 
mint a szaktudásuk”. 
 
 
 
2. Tehetség felismerés, tehetséggondozás a tanítás-tanulás folyamatában 
 
 
Az iskolai tevékenységrendszernek a személyiség sokoldalú fejlesztésén kell alapulnia, figyelembe 
véve a gyermekek fejlődés lélektani jellemzőit, számolva az életkori sajátosságokból adódó 
teljesítőképességgel. 
 
A tehetséggondozás tevékenységrendszere két fő területen jelenik meg: 

-    tanítási-tanulási tevékenység, 
- tanórán és iskolán kívüli nevelési-oktatási tevékenység (szereplések, versenyek, 

zenekari fellépések, művészeti kiállítások) 
 

A tanítási-tanulási tevékenység középpontjában a motiváló tényezők állnak. A gyerek 
fejlődését elsősorban a pozitív megerősítés, az önálló cselekvésre motiváló ráhatások segítik elő. 
Az önismeret fejlesztése segíti a pályaorientációt is. Az iskolának kiemelten kell foglalkoznia 
minden, a művészet valamely ágát hivatásul választó növendékkel és fel kell készítenie a tovább 
tanulásra. 

Iskolánkban egyetlen tehetséges tanuló sem kallódhat el, mivel a második évfolyamtól 
emelt óraszámú képzést kaphatnak (B tagozat), fakultatív tárgyakat vehetnek fel. A zenei 
területeken a tanítás egyéni foglalkozásokra épül. A főtárgyi órák mellett elméleti vagy zenekari 
foglalkozásokon vesznek részt a növendékek. 

Az iskolában a tanulók speciális művészeti érdeklődésére, képességeire épülve 
differenciáltan végzik a pedagógiai tevékenységüket az itt tanító tanárok, a tehetség gondozására 
és a személyiség gazdagodására irányultan.  

Minden tanuló számára kötelező tanévenként egyszer a tanszak tanárai előtt 
meghallgatáson játszani és évente két tanszaki hangversenyen, fellépni. A tanév mindenki számára 
egyéni vizsgával zárul. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy a tanszak tanárai és az 
iskolavezetés véleményt alkothasson a tanuló munkájáról, fejlődéséről. 
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A hangszerükön valóban tehetséges növendékek részére más bemutatkozási lehetőségek is 
vannak. Ezek a növendékek szerepelnek a helyi ünnepségeken, kiállítás megnyitókon, és egyéb 
rendezvényeken. Közülük kerülnek ki azok, akik a különböző területi, országos versenyeken 
kapnak lehetőséget az indulásra, tehetségük bemutatására. 

A csoportban tanított művészeti ágaknál a tehetség ápolás órán belül megvalósított 
differenciált tanítás módszerével valósul meg. Lehetőség van arra, hogy a növendéket személyre 
szóló feladatokkal segítse a tanár fejlődésében. 

A törvényes órakeret kihasználása mellett, amennyiben a tanuló és szülei is a szakirányú 
továbbtanulást választja, úgy a sikeres felvételi reményében a következő feltételeknek kell 
megfelelni: 
- az általános iskolai kötelező (délelőtti) tanórai foglalkozáson kívül, más (délutáni) elfoglaltságot 
lehetőleg ne vállaljon. 
- a szakirányú továbbtanulás eldöntése zeneművészeti ágban: zongora, fúvós szakon 10-11 éves 
kor (általános iskola 4-5. osztály) megkezdésekor a legoptimálisabb. 
- a tanulónak vállalnia kell az elméleti órák magasabb követelményeit és a tanórán kívüli 
foglalkozásokat, próbákat, az egyéni felkészítést minden művészeti ágban. 
- tudatos munkával kell növelni a választott szaktárgy gyakorlásával eltöltött időt, a gyakorlás 
minőségét és hatékonyságát, amelyet a szaktanár által ütemezett terv alapján végez a növendék és 
ellenőriz a szülő. 
- a „B” tagozaton tanuló növendék évközi munkája alapján aktív közreműködője legyen minden 
felmerülő rendezvénynek 
- második tanszak, tandíjkötelesség vállalása mellett lehetséges. 
- amennyiben a főtárgy és elméleti tárgy tanára felkészítette a tanulót, a tanuló erkölcsi kötelessége 
legalább az első felvételi meghallgatáson megjelennie. 
A „B” tagozatra kerülést, a tanév végi vizsgán, tanszaki megbeszélést követően jelezheti a főtárgy 
tanár, az igazgatónál. 
 
 
 

VI. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 
 

Iskolánkban a zenei tagozatokon a különböző zenekarok, énekkarok munkájában való részvétel 
nyújt lehetőséget a közösséghez tartozás, a közös munka sikerének a megélésében. A tánc-, a 
képző- és iparművészeti ág jellegénél fogva, csak csoportos órák vannak. Ebből következően a 
növendékeknek számos alkalommal van lehetőségük közös produkciókkal közönség elé állni. 
Ezen alkalmakor kidomborodik a tanulók egymásra utaltsága, a csoport sikere az egyéni 
produkciókon is múlik. Ez mindenképpen fokozza a közösségérzést, a közösségért való 
munkálkodást. A művészeti képzés során végzett közös táncolás, és az alkotás öröme, mind-mind 
közösség fejlesztő hatással bír. 
A zeneművészeti – és táncművészeti ág munkája során tapasztalatainkból tudjuk, hogy a 
növendékekkel tett kirándulások, más településeken való szereplések, más települések művészeti 
csoportjainak befogadása, baráti kapcsolatok, ismeretségek kialakulásának lehetőségét hordozzák 
magukban. 
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VII. A szülők, tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái, fejlesztése 

 
 
 
1. A tanulók és a pedagógusok együttműködésének fórumai: 

 
 
1.1 a tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. 
1.2 A tanulókat az iskola életéről, az iskola munkatervéről, illetve az aktuális feladatokról 

a) az iskola telephelyenként kijelölt pedagógusa 
b) a főtárgyi szaktanár folyamatosan tájékoztatja. 

1.3 a tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról, a szaktanárok 
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

 
 

2. Szülő és a pedagógusok együttműködésének formái: 
 
2.1 Szülői értekezlet 
2.2 Fogadó óra 
2.3 Nyílt tanítási nap 
2.4 Írásbeli tájékoztató 
2.5 Iskolai rendezvények, bemutatók 
2.6 Versenyekre, fellépésekre való szülői kíséret 
2.7 Alkalmi beszélgetések 
2.8 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőjük útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőtestületével. 
 
 
3. Az együttműködés fejlesztése: 
 

A pedagógus-diák és pedagógus-szülő kapcsolatok fejlesztését a diákönkormányzat és a 
szülői munkaközösség aktív működésének a fejlesztése jelenthetné. Ennek része lehet az, hogy a 
művészeti ágakon belül kisebb szülői, diák szervezetek alakulhatnának, akik tanszakuk 
sajátosságait jobban figyelembe véve képviselhetnék választott művészeti águk érdekeit. 
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VIII.  A képzés rendje 
 
 
1. Beiskolázás: 
 
 

1.1. Korhatára: a beíratás évének szeptember 01-ig betöltött 6. életév és a 22 évet be nem 
töltött tanuló 

1.2. Képzési idő: 12 év (maximálisan) 
1.3. A képzés szakaszai (tagolódása): 

előképző:  2 év 
alapfok:  6 év 
továbbképző:  4 év 

 
 
1.4. Tanszakok Az új tantervben tantárgyak, ill.főtárgyak: 
 

Zeneművészeti ág: 
  zongora 
  gitár 
  magánének 

   furulya 
   fuvola 
   klarinét 
   szaxofon 
   trombita 
   kürt 
   tenorkürt 
   barytonkürt 

harsona 
tuba 
ütő 
kamarazene, zenekar 
kis előképző 
szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 
népzene (a fenntartó által biztosított eszközök időpontjától függően) 

  
  
 Táncművészeti ág: 
   modern-kortárstánc 
   néptánc 
 
 
 képző- és iparművészeti ág: 
   rajzolás-festészet 
   kézműves 
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   Környezet és kézműves kultúra tanszak 
 
 
 
 

1.5.  A képzés formája valamennyi tanszakon csoportos oktatás, illetve a zenei tanszakokon 
egyéni foglalkozás 

1.6.  A csoport állítás szempontjai: 
  a.)  A jelentkezők számának függvényében lehet homogén, vagy heterogén csoport. 

  b.) Csoport létszám a zeneművészeti ágban optimálisan 15 fő. 
c.) Csoport létszám a többi ágazatban: a képző-és iparművészeti, a táncművészeti                          
tanszakokon  20 fő. 
d.) Ha egy tanszakon, egy évfolyamon csak egy osztály indul, illetve több indul, de 
várható „lemorzsolódás”, akkor a maximális létszám 10-20 %-kal túlléphető. 

 
1.7. A képzés kimenetei: 

a.) művészeti alapvizsga: az alapfok befejeztével 
b.) művészeti záróvizsga: a továbbképző befejeztével 

Művészeti alapvizsgát a 2004/2005. tanévben tanulmányaikat az alapfok évfolyamán megkezdett 
(másik alapfokú művészetoktatási intézményből átvett) növendékeknek kell tenniük első ízben, a 
továbbhaladás feltételeként. (3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet Az alapfokú mûvészetoktatás 
követelményei és tantervi programjának bevezetésérõl és kiadásáról) 
 
 
2. Iskolánk a gyakorlatban 
 
 
 A speciális nevelő-oktató és közművelődési szerepkörünkből adódóan gyakorlati 
(mindennapi) életünk is eltér a többi közismereti intézménytől. Növendékeinknek például minden 
évben – általában a tanévzáró utáni első munkanapon – újra be kell iratkozniuk intézményünkbe. 
 Előadásaink, hangversenyeink, városi és más szerepléseink számát az év eleji tervezéskor 
csak hozzávetőlegesen tudjuk megfogalmazni munkatervünkben, ezért szinte havonta módosulnak 
programjaink. Ezt minden esetben rögzítjük, a változásokat tantestületi szinten megvitatjuk. 
 
2.1. A felvétel rendje 
 
 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 17. § (4) bekezdése értelmében „Az alapfokú 
művészetoktatási intézménybe 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 elbírálásához, továbbá 
arra, hogy melyik évfolyamra és tanszakra vegyék fel a jelentkezőt.” 
 Intézményünkben felvételi meghallgatást, minden tanévünkben, június hónapjának 
második hetében tartunk. A felvételi időpontjáról az intézmény a helyi írott sajtón és a város 
intézményeiben, a hirdetőtáblákon kihelyezet felhívásokon keresztül, értesíti a szülőket, 
érdeklődőket.  
 Szeptember első hetében az esetleges üres helyek betöltésére pótfelvételi vizsgát tartunk. A 
felvétel eredményét az intézmény hirdetőtábláján, és egyes esetekben postai kiértesítésekkel 
közöljük. 
 Ha egy tanszakra több jelentkező van mint férőhely, a jelentkezőket a meghallgatás 
eredménye és az alkati megfelelés alapján rangsoroljuk. A hangszeres és kötelező tárgy osztályba 
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sorolása eltérhet egymástól. Minden felvételizőnek, illetve szülőjének/gondviselőjének jelentkezési 
lapot kell kitölteni, mely az intézmény tantestülete által összeállított kérdéseket tartalmaz. 
 Az intézménybe kerülés szeptember 30-án lezárul. Ezután már csak a kimaradások 
arányában tudunk új növendékeket felvenni. A tanulói jogviszony a jelentkezési lap kitöltése után, 
valamint a térítési díj (tandíj) befizetése után válik érvényessé. 
A tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek) nyilatkoznia kell arról, hogy: 
 - nem jár másik művészetoktatási intézménybe 

- vállalja a szolfézstanulást 
- a lehetőségek szerint választ a kötelezően választható tantárgyakból 
- a művészetoktatási intézményünkben való tanulása térítési díjköteles 
- hogyha a zeneművészeti ágon több tanszakra is jár, a teljes bekerülési költséget megfizeti 

 
 
 

IX. Működési feltételek, fejlesztések 
 
 
1. A nevelő-oktató munka, tárgyi feltételei 
 
 

A Vécsey Károly Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Solt 
város Önkormányzatának intézménye. Az általános iskolai oktatáson kívül jelenleg zeneművészeti 
ágon folyik gyakorlati és elméleti oktatás a Vécsey Károly Általános Iskola ének termében, az „L” 
épületben. A kissolti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ad helyet még a különböző zenei ágak 
kulturált, elméleti és gyakorlati oktatásának. 

Az elmúlt négy évben, nem sikerült még az intézmény elhelyezését végleg megoldani, egy 
adott helyre integrálni a zeneművészeti ágban munkát vállaló szakembereket, a 
munkakörülményeket alapvetően, a törvényi előírásoknak megfelelően megváltoztatni. Az 
intézmény technikai-tárgyi felszereltsége, hangszerállománya az intézményben működő tanszakok 
ellátásához elegendő, de az utóbbi két évben dinamikusnak mutatkozó létszámnövekedés 
fejlesztéseket igényel majd a jövőben. 

Intézményünk a program végrehajtásához rendelkezik a szükséges törvényben előírt 
eszközökkel és felszerelésekkel, zenei tagozaton a megfelelő számú hangszerrel. 
 
 
A program végrehajtásához szükségese hangszerparkkal, eszközökkel rendelkezünk, amelyek 
leltárívünk szerint a következők: 
 
Zeneművészeti ág 
 

-   8 darab fuvola 
- 17 darab ajándék furulya  
- 10 darab klarinét, amelyből  3 darabot bérlünk  
- 12 darab trombita, amelyből 5 darabot bérlünk 
-   4 darab „F” tuba, amelyből 2 darabot bérlünk 
-   2 darab bérelt „B” tuba 
-   2 darab vadászkürt 
-   2 darab harsona, amelyből 1 darabot bérlünk 
-   7 darab tenorkürt, amelyből 4 darabot bérlünk 
-   1 darab „Esz- alto” szaxofon 
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-   1 darab „B” tenor szaxofon 
-   1 darab komplett dobszerelés 
- 15 darab gitár, amelyből 14 darabot bérlünk 
-   2 darab bérelt zongora 
-   2 darab pianínó 
-   4 darab zongora szék 
-  30 darab kottatartó 
-  20 darab zenekari mappa 
-    1 darab kottaállványos láda 
-    1 darab zenekari mappatartó láda 
-    1 darab karmesteri pult 
-    5 darab CD lejátszóval egybeépített magnetofon 
-    1 darab televízió 
-    1 darab videó magnó 
-    1 darab komplett számítógép 
-    3 darab írásvetítő 
-  

Tanulók létszáma tanszakonként bontva a 2006/2007-es tanévben 
 
- fafúvó  

- 13 furulyás 
-   8 fuvolás 
-   8 klarinétos 
-   2 szaxofonos 

 
- rézfúvó 

-   8 trombitás 
-   5 tenorkürtös 
-   1 vadászkürtös 
-   4 tubás 

- ütő 
-   5 ütős 

- vonós-pengetős 
- 35 gitáros 

- zongora 
- 18 zongorás 

Táncművészeti ág 
 
- 10 darab komplett férfi néptánc öltözet (Sárközi népviselet) 
- 10 darab komplett női néptánc öltözet (Sárközi népviselet) 
- 10 darab női csat 
- 10 darab férfikalap 
- 10 darab főkötő 
- 10 darab fokos 
- 10 pár csizma 
- 10 pár női papucs 
- 10 pár forma cipő 
- 10 garnitúra női show ruha (modern-kortárs tánc) 
- 8 m2-es összecsukható tükör 
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Tanulók létszáma tanszakonként bontva a 2006/2007-es tanévben 
- néptánc 
  - 18 néptáncos 
  - 27 modern-kortárs táncos 
 
Ipar és képzőművészet   
 

- 20 darab rajz pad 
- 2 darab állítható tárgyasztal 
- 5 darab mobil lámpa 
- 2 darab festő állvány 
- 1 darab vízcsap mosdóval 
- 1 darab mappatartó szekrény 
- 10 darab különböző méretű festő ecset 
- 2 darab munkaasztal 
- 1 darab agyagos láda 
- 1 darab rezsó 
- 20 darab szék 
- 1 darab szárító és tároló állvány 
- 1 darab varrógép 
- 1 darab vasaló 
- 1 darab vasaló deszka 
- 1 darab nagy méretű fazekas korong 
- 1 darab szeméttároló 
- 1 darab zárható vegyszertároló 
- 1 darab falikút (vízcsap) 

 
Tanulók létszáma tanszakonként bontva a 2006/2007-es tanévben 
 
- rajzolás-festészet 
  - 15 növendék 
- kézművesség 
  - 18 növendék 
 
 

A hangszeres képzés mellett képző- és iparművészeti tagozat (rajzolás-festészet, 
kézművesség), valamint néptánc, modern-kortárs tánc tanszakokon indul oktatás a 2006/2007-es 
tanévtől kezdődően.. 

A társadalmi környezet igényli és elismeri a zeneművészeti-, táncművészeti-, képző-és 
iparművészeti oktatást a városban. Nehézséget az okozhat, hogy a jelenlegi gazdasági környezet 
mind nehezebb finanszírozási feltételeket határoz meg, melyek a jövőben befolyásolhatják a 
Művészetoktatási Intézmény működését, fejlődését. 

A 2006/2007-es tanévtől kezdődően az „L” épület átalakításával munkakörülményeink 
javulnak, a zeneművészeti ágban főtárgyat  tanítók és tanulók elhelyezése, megfelelő körülmények 
közé kerül. Az „L” épületben, kettő fafúvós, egy rézfúvós, egy gitár, és egy ütős terem kialakítása 
szolgálja majd a kulturált tanórai foglalkozások megtartását. Az épületben hangszerraktár, fiú-
leány illemhelyek és a technikai személyzet helyiségei is kialakításra kerültek. A két torna szoba 
egybe nyitása, a tanszaki és más jellegű hangversenyek megtartására igen alkalmas lenne, erre 
azonban csak az általános iskola tornaterem gondjainak megoldása után kerülhet sor.  
Az épületben a zongora tárgy helyiség igényét, és oktatásának a megoldását is keressük. 
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Intézményünk végleges - minden szempontból megfelelő - elhelyezésére is kínálkozik 
lehetőség városunkban. Ilyen épület Solton, a Művelődési Ház mögötti volt varroda, amely 
méretében és központi elhelyezkedésében, kiválóan szolgálná az Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény elhelyezési igényeit, anélkül, hogy zavarná vagy sértené más oktatási formák, 
szakkörök, a délutáni szabadidő eltöltését szolgáló általános iskolai programokat. A földszinti 
részen kialakítandó hangverseny terem nem csak a koncertezés feltételeit javítaná, hanem a 
különböző zenekarok próbalehetőségei, a tánc tagozat tanítási feltételei is kedvezőbbé 
válhatnának. A földszinti részen még a tanári szoba, gazdasági iroda, és a portahelyiség 
elhelyezése történne meg. Az emeleti részen kapnának helyet a különböző hangszerek oktatására, 
elméleti oktatásra használatos tantermek, és a hangszer raktár.  

Az épület lapos tetővel rendelkezik. Elképzeléseink szerint, hagyományos tetővel ellátva a 
tetőtér alkalmas lenne a képző és ipartagozat elhelyezésére, így világos, tágas műhelyekben 
végezhetné a rajzolás-festészet, és a kézműves tanszak, tevékenységét. Az épület egészében a 
kiszolgáló helyiségek (WC, mosdók, kazánház,) kialakítása és a technikai dolgozok elhelyezése is, 
megoldást nyerne.  

 
 

1.1. A jelenlegi intézmény épületei 
 
 Az iskola kettő épületből áll: 
 

1.1.1. A főépület, amely rendelkezik az alábbi helyiségekkel: 
 

2 tanterem, egyéni és csoportos oktatásra szolgáló helyiségek a csoportok számához és 
létszámához igazodva 
2 mellékhelyiség (női, férfi) 
1 irattár 
1 iroda (igazgatói, igazgató helyettesi, ügyviteli és nevelői) 
1 kazánház, szerszámos kamra, 

 
1.1.2. A melléképületek helyiségei: 

 
 
  

Az „L” épület 
  
5 tanterem egyéni és csoportos oktatásra szolgáló helyiségek a csoportok számához és 
létszámához igazodva 

    mellékhelyiség (női, férfi) 
1  irattár 
1 hangszerraktár 
1 kazánház, szerszámos kamra 

   
  
1.2. Bútorzat: 
 A tanszakok igényeihez alkalmazkodva minden helyiség, megfelelő bútorzattal rendelkezik. 
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1.3. Eszközök: 
A tanszakok működésének alapvető technikai és szemléltető eszközei biztosítottak. 
 
 
1.4. Könyvtár: 
Intézményünk (az oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 6/C. §-
(4) szerint) a működés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása érdekében, az anya 
intézményben, könyvtárral rendelkezik. 
 
 
 
1.5. Fejlesztések: 
 

A taneszközök fejlesztése és karbantartása folyamatosan történik, külön eszköz fejlesztési 
terv alapján. A fejlesztés ütemét a fenntartó lehetőségei szabják meg. 
Minden oktatási intézmény létfeltétele a változásokhoz való alkalmazkodás. Intézményünk is 
szolgáltató tevékenységet folytat, így a felmerülő igényeket fejlesztési elképzeléseink során 
figyelembe kell vennünk.  
 
 

A város önkormányzata birtokában lévő fúvós-, ütős-, hangszerek megfelelő számban 
állnak rendelkezésre a 2006/2007. évi zeneiskolai tanév elindulásához. A zeneiskolába jelentkező 
növendékek új állapotú, valamint a Solti Tűzoltó Egylet egykori hangszerein kapnak lehetőséget 
hangszeres tanulmányaik elkezdésére.  
 

Az eltelt három és fél évben a hangszerek állaga a rendszeres használattól romlott, amelyet 
minden évben hangszerész szakember vizsgált át, a szükséges javításokat, karbantartást elvégezve. 
Továbbra is fontosnak és szükségesnek tartjuk az évenkénti átvizsgálást, szakszerű karbantartást a 
tanév végi nyári szünetben, hogy tanévkezdésre megfelelő állagú és minőségű hangszeren 
kezdhessék el növendékeink az új tanévet. 
 

Örvendetes, hogy az elmúlt tanévekben a zeneiskolánkba jelentkezők száma folyamatosan 
növekedett, jelezve számunkra azt, hogy városunkban igény van a művészeti oktatásra. A 
jelentkezők számának növekedésével a hangszer állomány teljes kihasználtsága 100 %-os.  

 
Egyes rézfúvós és fafúvós hangszereket Akasztóról és Hartáról kellett kölcsönbe venni, 

hogy biztosíthassuk ezeken a tanszakokon a hangszeres tanulást. Óriási segítség számunkra az is, 
ha a szülők felvállalják gyermekeik számára a saját hangszer megvételét, így a felszabaduló 
hangszereket azoknak a növendékeknek is tudjuk biztosítani, akik hangszer hiánya miatt nem 
tudták hangszeres tanulmányaikat elkezdeni. 
 
 
A 2006/2007-es tanév biztonságos elkezdéséhez szükségesnek tartom a következő fúvós 
hangszerek beszerzését: 
 
 
2 db fuvola  új  = 118.000.-Ft 
2 db „B” klarinét új  =   79.800.-Ft   
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1 db „F” tuba használt  = 150.000.-Ft   
2 db vadászkürt új  = 144.000.-Ft 
2 db harsona új   = 158.000.-Ft 
Összesen:    =          649.800.-Ft 

A fent felsorolt hangszerek nem a professzionális kategóriába tartoznak, azonban arra 
alkalmasak, hogy a kezdő növendékek megkezdhessék hangszeres tanulmányaikat, enyhítsék 
hangszerhiányunkat.  
 

A jövőben gondolkodni kell minőségi, professzionális hangszerek beszerzésében, hiszen 
már ebben a tanévben is olyan növendékek nevelődnek zeneiskolánkban, akik indulnak az 
országos zenei hangszeres versenyek területi válogatóin, ahonnan esélyük nyílik az országos 
verseny döntőjébe jutásra.  

Az esélyegyenlőség kiküszöbölésében nem csak a tanár szaktudása, a tudás átadása, a 
növendék tehetsége, szorgalma mérvadó (bár ezek a legfontosabbak!!!), hanem a tárgyi eszközök 
(hangszerek) minősége is döntő befolyással bír. Ezekből a fúvós eszközökből minimum egy-egy 
darab megvételére lenne szükség, több éves ütemezés alapján! 
 
Fuvola C2-ROEA Cantabile, ezüst fej, nyitott  = 224.000.-Ft 
Buffet klarinét E 11 B,     = 280.000.-Ft 
Szaxofon A 950L bronz tölcsérrel    = 215.000.-Ft 
Trombita Forte B, ezüstözött, könnyű tokkal  = 234.000.-Ft 
Cherveny CHR-345 F/B-B/F vadászkürt,   = 425 000.-Ft 
Harsona B-88O tenor, F/B, lakkozott, tokkal  = 343.000.-Ft 
Összesen:       =      1.721.000.-Ft 
 
 
Szintén több éves ütemezés alapján kettő márkásabb zongorára, kettő pianínóra, lenne szükségünk 
a minőségi munka elvégzéséhez. 
 
2 darab zongora ára       = 3.000.000.-Ft 
2 darab pianínó ára       = 1.000.000.-Ft 
Mind összesen      = 4.000.000.-Ft 
 
 
A fúvós hegszerek, a zongorák és pianínók 5.721.000.- forintos beszerzési költségét a 
költségvetésből, pályázatok útján elnyert pénzeszközökből lehetséges előteremteni. 
 
2. A nevelő-oktató munka személyi feltételei 
 

Az intézmény jelenlegi képzési feladatait 4 fő főállású és 10 fő óraadó - részmunkaidős 
pedagógus látja el. 

Szervezeti felépítésben: egy tag-intézményvezető irányítja a munkát. A tag-intézmény 
adminisztrációs munkáját egy személy, az épületek takarítását 2 fő takarító látja el. A tanárok 
szakképzettsége megfelelő, valamint a hiányzó szakképesítések folyamatban vannak. A jelenlegi 
törvényi előírások is köteleznek bennünket a szakosodásra. A tanár utánpótlást szeretnénk a solti 
tehetséges növendékek közül zenei pályát választókból megoldani. A magas tanulói létszám 
ellenére tanáraink sokszor erőn felül, nagy odaadással dolgoznak, feláldozva szabadidejüket, hogy 
az elért eredményeket megtartva, tovább növelve, tanítsák a gondjainkra bízott gyermekeket. 
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Tanárjaink végzettségük szerinti megoszlása: 

 
 
3. Pedagógus továbbképzés 
Intézményünkben a pedagógusok továbbképzésének az alábbi céljaik vannak:  

A meglévő, korábban szerzett ismeretek további mélyítése, az újabb módszertani ismeretek 
megismerése alkalmazása, a munkakörök betöltéséhez szükséges végzettség megszerzése 
felsőfokú képzés hiányában. 

 
Az intézmény konkrét továbbképzési programját minden évben az úgynevezett továbbképzési 

terv tartalmazza. 
 
4. Gazdasági, pénzügyi feltételek 
 

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézményünk részben önálló költségvetési szerv. Éves 
költségvetési bevételünk fő összegét az állami normatív támogatás, a helyi önkormányzat 
kiegészítő támogatása, és saját térítési illetve tandíjbevételeink biztosítják. 
A támogatás differenciálódik aszerint, hogy a tanuló átlagban heti négy órát, vagy heti két órát 
kap, vesz igénybe. Az intézmény vezetés igyekszik minél jobban visszaszorítani a heti két órában 
járók és a két tanszakosok létszámát. A tantervek által megszabott órakeretek is erre épülnek. 

 
Sor 
Szá
m 
 

 
Név 

 
Tanított 

 szak 

 
Iskolai végzettség 

 
Végzett  

szak 

1. Fuchs Attila Rézfúvó 
 

Zeneművészeti főiskola 
Tanárképző főiskola 

Harsona 
Nevelőtanár 

2. Fuchs Csaba Rézfúvó Leonard Bernstein 
Zeneművészeti Egyetem 
Bécs, folyamatban 

Trombita 

3. Gallina Zsolt fafúvó Zeneművészeti főiskola Klarinét 
4. Horváthné Farkas Ilona fafúvó Zeneművészeti főiskola Fuvola 
5. Incéné Balaton Edina Szolfézs Tanítóképző Ének-zene spec. koll. 
6. Kákonyi Árpád Ütő Gimnáziumi érettségi ORI bizonyítv., Dob  

7. Lőz Jánosné Festészet Tanárképző főiskola Rajz-festészet 
8. Madár Istvánné Szolfézs Tanárképző főiskola Szolfézs-ének zene 
9. Nagy Dávid Moderntánc  Modern-kortárs tánc 

folyamatban 
10. Pajerich Andrea Néptánc Tanítóképző, Táncművészeti 

főiskola Budapest, 
folyamatban 

folyamatban 

11. Szabó Mihály 
 

Gitár 
 

Tanítóképző,  
Tanárképző folyamatban 

Tanító, sz. koll. Ének 
Ének-zene- gitár szak 

12. Szabó Mihályné Kézmű- 
vesség 

Tanítóképző Tanító, játszóh. vezető 

13. Viktor Zsuzsanna Gitár Tanítóképző 
Zeneművészeti főiskola 
falyamatban 

Ének-zene spec. koll. 
Gitár szak folyamatban 

14. Vörös Sára zongora Tanárképző főiskola Ének-zene-szolfézs 
Zongora szak folyamatban 
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Tanulóink az intézmény használatáért a Közoktatási Törvényben meghatározott jogszabályok 
szerint térítési díjat fizetnek. A térítési díj mértékét az önkormányzat határozza meg minden 
tanévben. 
Pályázati lehetőség ebben az iskolatípusban igen szűkös. 

X. Az ismeretek számonkérése és értékelési rendszere 
 

 
 
1. Az ismeretek számonkérése 
 
 

- a tanulók rendszeres munkával (gyakorlással) a főtárgy tanárok útmutatása alapján 
készülnek fel a következő tanórai foglalkozásra, elméleti órákra 
- az új anyag elsajátításának ellenőrzése folyamatosan, az előforduló hibák javítása, 
korrigálása azonnal történik 
- a főtárgy és kötelező tárgyi tanárok egyéniségüknek, tapasztalatuknak a legjobban 
megfelelő módon a tájékoztató füzetben folyamatosan értékelhetik a tanulók munkáját. 
Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a munka ellenőrzése és értékelése reális 
legyen, és ösztönzőleg hasson a további ismeretek elsajátítására. 
-  minden hónap végén érdemjegyet kapnak a tanulók a főtárgyból, a kötelező 
tárgyból, szorgalmukra vonatkozólag is. 
 

 
1.2. Az ismeretek ellenőrzése, értékelése zeneművészeti ágban 
 

Tanszaki előjátszás 

 
-  intézményünkben – a félév lezárása előtt – január hónap végéig 
- a nevelő testület a munkatervben más időpontot is megjelölhet (pl: a téli szünet    

előtt) 
- a meghallgatások lehetnek nyíltak vagy zártak, illetve az azonos évfolyamot    

végző    tanulók egymást meghallgathatják 
- a meghallgatáson jelen vannak az azonos szakot (társhangszert) tanító főtárgy 

tanárok, vagy az igazgató által kijelölt pedagógus, valamint az igazgató 
-  a tanszaki meghallgatás nem vizsga 

 

Nyilvános előjátszás 

 
 - a tanulók és tanáraik közös elhatározása alapján a tanszaki előjátszás 

megszervezhető nyilvános formában is – házi hangverseny – egy tanszakra vonatkozólag. 
Ezeken a hangversenyeken bárki jelen lehet, de jelen kell lennie az azonos szakos főtárgy 
tanárok közül legalább egynek, vagy az igazgató által kijelölt pedagógusnak, valamint 
az igazgatónak. 
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Tanévvégi vizsga 

 
A tanévvégi vizsga át a tanév rendjének megfelelően kell szervezni. A vizsga lehet zárt, vagy 
nyilvános. 
 

- amennyiben a vizsga nyilvános és koncertszerű, gondoskodni kell arról, hogy az 
megfelelő ünnepélyességgel kerüljön megrendezésre. 
 - az előadott etűdök, előadási darabok száma tükrözze a tanuló egész éves munkáját. 
 -  a nyilvános vizsga esetén is jelen kell lennie mindazon nevelőknek, akik a zártkörű 
vizsgán is jelen lennének. 

 

Közös óra 

 
- szervezhető a főtárgy tanárok igénye szerint és bármilyen formában, minden 
művészeti tanszakon 

 
1.3. Az ismereteket összegző további ellenőrzési, értékelési rendszerek minden művészeti ágban 
 
A pedagógiai gyakorlatban alapvető a kitűzött célok, feladatok, kijelölt tevékenységek, a 
megválasztott eszközök hatásának, a teljesítmények, a nevelési eredmények vizsgálata, melynek 
érdekében az alábbi nevelési, eredményvizsgálati módszereket alkalmazzuk még: 
 

- Megfigyelés: spontán órai munka vagy bemutató óra keretében történő ellenőrzés 
- Beszélgetés, kérdőíves felmérés: konkrét témakörben, pl. tanszakokról szülőktől 
értekezletek formájában 
- Tanulói produktumok elemzése: a zeneoktatás elméleti tanszakain, táncművészeti, 
képző-és iparművészeti ágakban 
- intézményi dokumentáció tanulmányozása:  tanszakok felépítése, lemaradási okok, 
összetétel vizsgálata 
- Összehasonlító eredményvizsgálat (versenyek, fesztiválok) 

  -  helyi és más – kistérségi, megyei, országos – megmérettetések során 
 

A nevelési eredmények vizsgálata mindig folyamat jellegű: a reális nevelési 
követelményeket veti össze a tanulók elért eredményeivel, és elemzés után meghatározza a további 
teendőket. 
 
  - Művészeti alapvizsga 
  - Művészeti záróvizsga 
 

A tanulóink alapfokú művészeti illetve művészeti záróvizsgán vehetnek részt (Kt. 71.§ (6.) 
bekezdés és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 51. § (3) bekezdés). Az alapfokú művészeti vizsgát 
az alapfokú évfolyamok befejezésekor, a művészeti záróvizsgát a továbbképző évfolyamok, 
elvégzésekor lehet tenni. 
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Alapfokú művészeti vizsgához nem kell vizsgabiztost felkérni, míg a művészeti 
záróvizsgára jelentkezők vizsgabiztos előtt adnak számot a művészeti intézményünkben tanultak 
elsajátításáról. 

A továbbképző évfolyamba lépés feltétele a sikeres alapfokú művészeti vizsga. 

Mindkét vizsgát, miniszteri rendelet szerint kell végezni. 
2. A művészeti alapvizsgára és záró vizsgára bocsátás feltételei 
 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézményünk, 
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézményünk, 
utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
 
 
2.1. 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, intézményünk állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és 
elbírálható legyen tanulóink felkészültsége 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 

pedagógiai programunk szerint biztosítunk, valamint amely esetben a tanuló a tantárgy tanításának 
utolsó évfolyamán az előírt követelményeknek eleget tett. Hangszer, illetve magánének („A” 
tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy zenetörténet- zeneirodalom vagy zeneelmélet 
vizsgatantárgyak közül választhatnak. 
 
 
2.2. 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 rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs, zeneelmélet, 
zenetörténet tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor 
az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 
 
 
2.3. Előrehozott vizsga 
 
Intézményünk 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. 
 



 31 

 
 
 
 
 
 
2.4. 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 átlag számítás eredménye öt 
tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 
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 
vizsgatárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
 
2.5. A művészeti alapvizsga lebonyolítási formája 
 
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. 
 
2.6. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
 
Hangszer, magánének főtanszak („A” tagozat) 
- szolfézs 
- zenetörténet-zeneirodalom vagy 
- zeneelmélet 
 
Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat) 

- Szolfézs 
 
Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- szolfézs 
- zenetörténet-zeneirodalom 

 
Zeneelmélet főtanszak: 

- szolfézs 
- zeneelmélet 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 
 
2.7. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
 
Hangszer, magánének főtanszak („A” tagozat) 
- szolfézs 
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- 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. 
 
 
2.8. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
 
Hangszer, 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. 

 
2.9. A művészeti záróvizsga lebonyolítási formája 
 
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 elméleti főtanszakos tanulók számára mindkét 
vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 
 
 
2.10. 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 
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Zeneelmélet főtanszak: 

- szolfézs 
- zeneelmélet 

 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 
2.11. 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 

 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 15 – 25 perc. 
 
 
2.12. 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 1 x 45 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. 
 
2.13. A magasabb évfolyamba lépés feltételei  
 
A magasabb osztályba lépés feltétele, hogy a tanuló az adott évfolyam tantervben megfogalmazott 
tananyagát kellő minőségben elsajátította és eleget tett a minimális követelményeknek. 
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3. Az intézményben folyó munka értékelése, és mérése 
 
 

1.) A főtárgy, hangszeres főtárgy, szolfézs, társművészeti ágankénti főtárgy és kötelező 
tárgyak, valamint zongora kötelező (ez utóbbi „B” tagozatos, pályára készülő növendék 
esetében) osztályzatainak megfogalmazása és elvei a gyakorlatban a következők: 

 
- Jeles (5) osztályzatot érdemel az a tanuló, aki feltűnően érdeklődik a nevezett tárgyak iránt, 
rendszeresen gyakorol és képességeihez mérten a legjobb eredményt éri el. A technikai és 
mechanizmusbeli követelményeket biztosan oldja meg és azokat kiválóan alkalmazza.. Szóbeli 
és írásbeli munkái is teljes önállóságra vallanak. 
- Jó (4) osztályzatot érdemel az a tanuló, aki megpróbál eleget tenni a tantervi anyag 
elsajátításának, azt jól megértette, de nem mutat megkülönböztető érdeklődést a nevezett 
tárgyak iránt. Munkájában kielégítő önállóságot mutat, mondanivalóját a korához mért 
fejlettséggel helyesen képes megfogalmazni, megmutatni és előadni. 
- közepes (3) osztályzatot kap az a tanuló, aki kevés érdeklődést mutat a nevezet tárgyak iránt, 
de nem tesz meg minden tőle elvárhatót az előrehaladás érdekében. A tantervi anyagát némi 
nehézségek mellett elfogadható eredménnyel tudja elsajátítani és alkalmazni. Munkája 
bizonytalanságot mutat, melyet csak a tanár állandó segítségével tud leküzdeni. Szóbeli és 
írásbeli munkáit nem hibátlanul, de elfogadhatóan adja elő. 
- Elégséges (2)  osztályzatot kap az a tanuló, aki a nevezett tárgyakban csupán az alapvető, 
minimális ismereteket sajátította el, s azokat még a tanár állandó segítségével is kezdetlegesen 
tudja alkalmazni.  
- Elégtelen (1)  osztályzatot kap az a tanuló, aki a nevezett tantárgyakban előírt, a tantervben 
megfogalmazott tananyag minimális követlményeit sem képes elsajátítani önhibájából. 
 
2.) Korrepetíció, kamarazene, zenekar, énekkar, továbbá kis-előképző, előképző, művészeti 
előképző, hangszeres előkészítő osztályokban az értékelés szóban megfogalmazva történik az 
alábbi módon: 
 
 - kiválóan megfelelt 
 - jól megfelelt 
 - megfelelt 
 - nem felelt meg 
 
 
3.) Zenetörténet, kamarazene, zenekar, énekkar  - amennyiben  a tárgyat a kötelező tárgy 
elvégzése után, mint kötelezően választható gyakorlati tárgyként végez a növendék, úgy az 
értékelés - számmal és szöveggel megfogalmazva a következő: 
 
 - 5 = kiválóan megfelelt 
 - 4 = jól megfelelt 
 - 3 = megfelelt 
 - 2 = nem felelt meg 
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4.) A szorgalom értékelése 
 
- Példás (5) a szorgalma annak a tanulónak, aki az órákon aktív, kötelességtudása állandó, 
munkáját akarással és tudatossággal végzi, önként és szívesen vállal további feladatokat. 
Akinek – annak ellenére, hogy esetleg kevesebb adottságokkal rendelkezik is – szorgalma és 
kötelességtudása előrehaladását nagymértékben segíti. Az órákhoz szükséges eszközöket – 
hangszer, kotta, egyéb taneszközök – rendben tartja, a tanórákra mindig magával hozza. 
Rendszeresen jár az intézmény rendezvényeire, hangversenyeire, ismereteit állandóan bővíti, 
akire mint tanulóra, vagy mint – az intézményt képviselő – közreműködőre szaktanára 
mindenkor számíthat. 
 
- Jó (4) a szorgalma annak a tanulónak, akinek fegyelme és kötelességtudása komolyabb 
kifogás alá nem esik. Jó adottságokkal rendelkezik, az intézmény vagyontárgyait rendben 
tartja, de felszerelését időnként nem hozza magával. Részt vesz a főtárgyi és kötelező órákon, 
de a tanulásban nem tud igazán elmélyülni és az átlagosnál jobb eredményért nem dolgozik. 
Igazolatlan hiányzása nincs. 
 
- Változó (3) szorgalmi jegyet kap az a tanuló, aki nem készül rendszeresen az órákra, a 
tanórai foglalkozásokon figyelmetlenül végzi munkáját, felszereléseit rendszeresen nem hozza 
magával, és igazolatlan hiányzása is van. 
 
- Hanyag (2) a szorgalma annak a tanulónak, aki folyamnatosan készületlenül jelenik meg a 
tanórákon. Igazoltan és igazolatlanul is sokat hiányzik. 
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XI. Helyi tanterv I. 

 
 

amely vonatkozik a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően folytatott 
képzések alkalmazására kifutó rendszerben oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett 
tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni. 

 
 

- Tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei: a felhasználható irodalmat 
évfolyamokra lebontva megadja „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programja” minden szakon. 
Szakmai szempontjaink a tankönyvek kiválasztásához: 

- alkalmas legyen a több éves válogatásra 
- megfeleljen a tanuló szakmai fejlettségének 
- a felmenő rendszerben készülő kiadványok előnyben részesítése 
- elfogadható minőség mellett, mérsékelt ár 
- kötelező jelleggel, csak a tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvek 

 
 
A helyi tanterv megvalósításához hiányzó eszközöket, fokozatosan be kell szerezni. 
 
 
- A Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény helyi tantervét 
a művelődési és közoktatási miniszter által kiadott: „Az alapfokú művészetoktatás követelményei 
és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MK. rendelet” 
dokumentuma képezi. (Magyar Közlöny 1998./50. száma 4180-4264. oldal) 
A szaktanároknál megtalálható tantervi programot (kiadta a ROMI-SULI Könyvkiadó, Mogyoród 
1998.) – melyet a fentebb említett MK. rendeletet módosító 32/1999. (VIII. 18.) OM. rendelet 
alapján szerkesztettek – használjuk. 
 
Megjegyzés: 
 

a.) a dokumentumok tartalmazzák az általunk tanított minden művészeti ágban, valamennyi 
tantárgy tantervi követelményeit, tankönyv, kottajegyzéket. 

 
b.) Az intézmény pedagógusai a tantervben felsorolt tankönyvek mellett, 

felhasználhatnak bármilyen kiadványt, mely egyéniségüknek legjobban megfelel, és 
az oktatott tantárgy sikeres –a tantervben megfogalmazott követelmények elérését 
elősegítő – tanítását szolgálja. 

 
 
c.) A szolfézs valamint a zenetörténet-zeneirodalom tantárgyakhoz helyi tanterv készült az 

első bekezdésben említett központi tantervek alapján. A tanterveket készítették a 
tantárgyakat oktató pedagógusok. 
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A.) Zeneművészeti- ág 
(tanított hangszerek, tantárgyak, óratervek, tanmenetek, hangszerpark 
Főtárgyak: 
Zongora 
Gitár  
Magánének 
Furulya 
Fuvola 
Klarinét 
Szaxofon 
Trombita 
Kürt 
Tenorkürt 
Harsona 
Tuba 
Ütő 
Kamarazene 
Kis előképző (előkészítő) 
 
 A még óvodáskorú, középső és nagycsoportos gyermekek részére. Heti óraszám 
(csoportos) 1 x 60 perc. 
 
Szolfézs előképző (Ek) 
 

 Az osztályt általában a hangszeres osztály megkezdése előtt vagy annak (mely szintén 
előképző) megkezdésével egy időben javasoljuk az általános iskola 2. (esetenként 1.) osztályos 
tanulói részére. Heti óraszám (csoportos): 2 x 45 perc. 
 

Szolfézs - kötelező tárgy 
 

 A szolfézs minden hangszerhez szorosan kapcsolódó tantárgy. Csoportos óra, - 
csoportlétszám maximum 15 fő, átlaglétszám: 9 fő. Heti óraszám: 2 x 45 perc. 
 

Kötelezően választható tárgyak a szolfézs osztályok elvégzése után. 
 

Elméleti tárgy:  - zenetörténet-zeneirodalom (csoportbontások: helyi tantervnél) – heti 2 x 45 perc. 
 

Gyakorlati tárgyak: 
 

 - második hangszer  - heti minimum 1 x 30 perc 
 - kötelező zongora  - heti minimum 1 x 30 perc 
 - kamarazene (négykezes is) - heti minimum 1 x 45 perc 
 - fúvószenekar  - heti minimum 2 x 45 perc 
 - gitárzenekar   - heti minimum 2 x 45 perc 
 - kórus    - heti minimum 2 x 45 perc 
 

Választható tárgyak: 
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 Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, kötelező zongora mint második hangszer, 
kamarazene, fúvószenekar, gitárzenekar, kórus. 
Megjegyzés: 
 

a.) intézményünkben a főtárgy és a kötelezően választható és a választható tárgyak heti 
óraszámának el kell érnie a 150 percet. 

1.) Zongora főtárgy 
 

Az egyik olyan hangszer, mely nem kölcsönözhető, így a gyakorlási lehetőségekről a 
szülőnek kell gondoskodnia. Az alkalmassági meghallgatás (felvételi) alkalmával a szülőnek 
vállalnia kell, hogy gyermeke számára, biztosítani tudja a megfelelő gyakorlási lehetőségeket. 
(Elsősorban saját hangszeren, de mindenképpen zongorán!) 

A gyakorlat azt mutatja, hogy lehet jó billentyűs az, aki tanulmányait zongorán (tehát 
mechanikus, klasszikus hangszeren) kezdte, de ez fordítva már nem igaz. Ezért az otthoni 
elektromos (kivéve, ha a normál zongorának megfelelő és annak billentését tökéletesen tudó 
elektromos zongoráról van szó) hangszereken – orgona, szintetizátor stb. – való gyakorlást nem 
tudjuk elfogadni. 

A művészeti intézmények tantervi programja a klasszikus zeneszerzők művein keresztül 
igyekszik a zenetanulót a hangszerjáték elsajátítására nevelni. 
 
Megjegyzés: 
A jogelőd intézmények működésétől kezdve, a tantárgyat valamennyi évfolyamon tanítjuk. 
(Dunapataji Zeneiskola, Hartai Művészeti Alapiskola, a továbbiakban jogelőd intézmények)  
 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék ismerje 
- hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet, 

húrozat, hangolás, rezonáns szekrény), 
- a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 
- 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). 
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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 növendék 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 növendék 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, 
- 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 növendék 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, 
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- biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 
- megfelelő lapról olvasási készséggel. 
A "B" tagozatos növendék rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei képességei 

alapján - adott esetben - legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére. 
 
 
Óraterv: 
 

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 
Kötelező vagy kötelezően 
választható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
- Hangszeres előkészítő (nem kötelező) 
    egyéni óraszám: heti 2 x 30 perc 
- Főtárgy – egyéni oktatás 
    „A” tagozaton    heti 2 x 30 perc 
    „B” tagozaton    heti 2 x 45 perc 
- Kötelező tárgy = szolfézs     heti 2 x 45 perc 
- Kötelezően választható tárgy: 
    a szolfézs tanulmányok befejezése után a képzés végéig 
 
 
 
Hangszerpark, tárgyi feltételek: 
 
Szakos termeinkben nagyrészt megfelelő minőségű zongorákon folyik az oktatás. 
 
2 db zongora, és 2 db pianínó áll a rendelkezésünkre. 
(nem zongora főtárgyas termekbe szükség lenne 2 darab pianínó vagy kettő darab elektromos 
zongora vételére.) 
A hangszerek hangolása és időszakos javítása nehezen és igen drágán oldható meg, így 
költségvetésünket rendkívüli módon megterheli, azonban működésünk egyik alapfeltételei, közé 
tartozik zongora parkunk minőségi állagmegóvása. Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, 
mindenkor szabadon használhatók a tanszak munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
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2.) Gitár főtárgy 
 
A hangszer tanítását 2002/2003-as tanévtől, a jogelőd intézményben kezdtük tanítani. Célunk, 
hogy valamennyi évfolyamon tanítsuk a gitár hangszert. 
A tanulás kezdetén hangszert biztosítani nem tudunk, amit a felvételkor a szülők tudomására 
hozunk. 
A hangszer tanulásának megkezdése előtt, javasoljuk a szolfézs (kis-előképző) elvégzését, de 
ennek elhagyását a szaktanár a felvételi alkalmasság meghallgatás eredménye alapján 
engedélyezheti. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 
Alkalmazza a 6 év 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). 
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 növendék 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), 
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- 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 növendék 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 növendék 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, 
- hangszere rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges alapvető ismeretekkel. 

 
 
 
Óraterv: 
 

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 
Kötelező vagy kötelezően 
választható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
 
 

- Hangszeres előkészítő (nem kötelező) 
- egyéni óraszám: heti 2 x 30 perc 

 
- Főtárgy – egyéni oktatás 

    „A” tagozaton heti 2 x 30 perc 
    „B” tagozaton heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelező tárgy = szolfézs  heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelezően választható és választható tárgyak: 
 
    a szolfézs tanulmányok befejezése után a képzés végéig 
 
- Javasolt tárgy:  gitárzenekar 
 
 
 
Hangszerpark, tárgyi feltételek: 
15 darab gitár hangszerünk van, amelyből 14 darabot bérlünk. Hangszert, lábtartót, nem tudunk 
biztosítani, beszerzésük a szülőket terheli. Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, mindenkor 
szabadon használhatók a tanszak munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
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3.) Magánének főtárgy 
 

A magánéneket a 2006/2007-es tanévtől kezdjük tanítani. Célunk, hogy valamennyi 
évfolyamon tanítsuk a magánéneket. 
 

Az énekhang, mint hangszer az emberhez legközelebb álló zenei megnyilatkozási 
lehetőség. Általában a növendékek a mutálás befejezésekor jelentkeznek, s így sok esetben már 
van zenei tapasztalatuk.(más hangszert tanultak már, vagy éppen mellette kezdenek énekelni)  
 

Várhatóan ezen a tanszakon a jövőben lesz 22 év feletti növendékünk, amely esetben már 
tandíjat kell fizetni az oktatásért, egyéb esetekben térítési díjat kérünk. 
Az ének tanulást, minden esetben a szaktanár javaslata alapján kezdheti meg a növendék. 

Követelmények a program elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék 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 hangterjedelmén 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, 
- 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, 
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- a legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés biztonságos alkalmazása, 
- a hangterjedelem teljes kiépítése. 
Nagyobb anyag igényesebb feldolgozásával magasabb szint elérése. 
A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
- 1 népdal vagy népdalfeldolgozás, 
- 1 preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, 
- 1 romantikus dal. 

 
 
 
Óraterv: 
 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

Tantárgy 

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 
Kötelező vagy kötelezően 
választható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
- Magánének előképző – nem kötelező 
    egyéni    heti 2 x 30 perc 
 
- Magánének főtárgy 
    „A” tagozaton minimum  heti 2 x 30 perc 
    „B” tagozaton minimum  heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelező tárgy – szolfézs:       heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelezően választható és választható tárgyak: 

    a szolfézs tanulmányok befejezése után a képzés végéig 
 

- Javasolt választható tárgy: énekkar, kamarakórus 
 
- Korrepetíció kiemelten fontos tárgy, a magánének tanszak munkájához legszorosabban 
hozzátartozó, kapcsolódó, kiegészítő foglalkozás. 
    „A” tagozaton minimum 10 perc 
    „B” tagozaton minimum 15 perc 
 
Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, mindenkor szabadon használhatók a tanszak 
munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
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4.) Furulya 
 

A tantárgyat előkészítő hangszerként tanítjuk. Általában az előkészítő évfolyamokat, és az 
alapfok első-második évét végzik el a növendékek. Az osztályok elvégzése után elsősorban fúvós 
hangszereken tanulnak tovább furulyás növendékeink. 

Követelmények az előképző évfolyam(ok) elvégzése után 

Abban az esetben, ha a furulya más fúvós hangszerek előkészítő hangszere, a növendék az 
előképző vagy az első évfolyam elvégzése után általában abbahagyja furulyatanulmányait. A 
növendék ebben az esetben is 

- tudjon a tanult hangterjedelemben ábécés hangnévvel biztosan kottát olvasni, 
- rendelkezzék jól megalapozott légzéstechnikával, hangindítással és ujjtechnikával. 
A növendékek 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 növendék 
- 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, 
- 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, 
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- 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 növendék 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 növendék 
- 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. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék 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, 
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- 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 adotságainak 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). 
 
Óraterv: 
 

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 

Kötelező vagy kötelezően 
választható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

- Főtárgy: lehet egyéni és csoportos (maximum 3 fő) 
           egyéni   heti 2 x 30 perc 
 
- Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 2. osztálytól heti 5 perc 
 
- Kötelező tárgy: Előképző, szolfézs:    heti 2 x 45 perc 
 
 
Hangszerpark, eszközök: 17 darab hangszerünk van. Szükség lenne sopran, tenor, alt, basszus 
furulyákra is, a régi zene megszólaltatásához. Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, 
mindenkor szabadon használhatók a tanszak munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
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5.) Fuvola főtárgy 
 

A hangszer tanítását 2002/2003-as tanévtől, a jogelőd intézményben kezdtük tanítani. 
Célunk, hogy valamennyi évfolyamon tanítsuk a fuvola hangszereket. 

A tanulás kezdetén nem tudunk hangszert biztosítani minden tanulónak, ezért furulya 
előképzés után, szaktanári véleményezés alapján javasoljuk a saját hangszer megvásárlását. 

A tanulás megkezdése előtt javasolt a szolfézs előképző osztály elvégzése, majd a furulya 
első (második) előkészítő osztályának elvégzése. 

A hangszertanulást meghatározzák az alkati adottságok, ezért a megkezdésről és az osztályba 
sorolásról ki kell kérni a szaktanár véleményét (kézalkat, fogazat, ajkak). A kölcsönzött 
hangszerhez tisztítókendőről és a szükséges olajról, faggyúról a szülőnek kell gondoskodnia. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az "A" tagozat végén 

A növendék 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, 



 50 

- 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 növendék legyen képes 
- 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 növendék 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 növendék 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 növendék tudja alkalmazni 
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- 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 növendék ismerje 
- a modern zenei effektusokat, 
- 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. 
 
Óraterv: 
 

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 
Kötelező vagy kötelezően 
választható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
- Hangszeres előkészítő (Ek.) – nem kötelező 
    egyéni óraszám: heti 2 x 30 perc 
 
- Főtárgy: egyéni foglalkozás 
    „A” tagozat – heti 2 x 30 perc 
    „B” tagozat – heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelező tárgy   - szolfézs:      heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelezően választható és választható tárgyak 
    a szolfézs tanulmányok befejezése után a képzés végéig 
 
- Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó, kötelező kiegészítő 
foglalkozás 
 
 „A” tagozaton (heti minimum)  1.     évfolyamon   5 perc 
       2-3. évfolyamon 10 perc 
       4.    évfolyamtól 15 perc 
 „B” tagozaton (heti minimum)  1-2. évfolyamon 10 perc 
       3-4. évfolyamon 15 perc 
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       5.    évfolyamtól 20 perc 
 
Hangszerpark, eszközök: 
 
8 darab fuvolája van az intézménynek. Hangszerparkunk bővítése szükséges, 10 fuvola 
beszerzésére lenne igényünk. Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, mindenkor szabadon 
használhatók a tanszak munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
 
6.) Klarinét főtárgy 
 

A hangszer tanítását 2002/2003-as tanévtől, a jogelőd intézményben kezdtük tanítani. 
Célunk, hogy valamennyi évfolyamon tanítsuk a klarinét hangszereket. 

A tanulás kezdetén nem tudunk hangszert biztosítani minden tanulónak, ezért furulya 
előképzés után, szaktanári véleményezés alapján javasoljuk a saját hangszer megvásárlását. 

A tanulás megkezdése előtt javasolt a szolfézs előképző osztály elvégzése, majd a furulya 
első (második) előkészítő osztályának elvégzése. 

A hangszertanulást meghatározzák az alkati adottságok, ezért a megkezdésről és az osztályba 
sorolásról ki kell kérni a szaktanár véleményét (kézalkat, fogazat, ajkak). A tanulás folyamán a 
nádat a szülőnek kell megvennie és rongálódás esetén azt pótolnia. Törlőkendőről, faggyúról 
szintén a szülő gondoskodik. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék 
- 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 növendék legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására. 
Legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
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- 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 Kozeluch: Esz-dúr klarinétverseny 
= Tucek: B-dúr klarinétverseny 
= Rösler-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 növendék 
- 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 növendék 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 négyeshangzat-

felbontásokkal, 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, 



 54 

- jól lapról olvasni. 
Rendelkezzék alapvető ismeretekkel a nádfaragásról. 

 
 
 
 
 
 

Óraterv: 
 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

Tantárgy 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező vagy kötelezően 
választható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
- Hangszeres előkészítő (Ek.) – nem kötelező 
    egyéni óraszám:  heti 2 x 30 perc 
 
- Főtárgy: egyéni foglalkozás 
    „A” tagozat –   heti 2 x 30 perc 
    „B” tagozat –   heti 2 x 45 perc 
  
- Kötelező tárgy   - szolfézs:        heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelezően választható és választható tárgyak 
    a szolfézs tanulmányok befejezése után a képzés végéig 
 
- Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó, kötelező kiegészítő 
foglalkozás 
 „A” tagozaton (heti minimum)  1.     évfolyamon   5 perc 
       2.     évfolyamon 10 perc 
       3.    évfolyamtól 15 perc 
 „B” tagozaton (heti minimum)  1.    évfolyamon 10 perc 
       2.    évfolyamon 15 perc 
       3.    évfolyamtól 20 perc 
 
Hangszerpark, eszközök: 
 
10 darab klarinéttal rendelkezik az intézmény, amelyből 3 darabot bérlünk. További hangszerek 
beszerzése (10 darab) szükséges. Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, mindenkor szabadon 
használhatók a tanszak munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
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7.) Szaxofon főtárgy  
 

A hangszer tanítását 2002/2003-as tanévtől, a jogelőd intézményben kezdtük tanítani. 
Célunk, hogy valamennyi évfolyamon tanítsuk a szaxofon hangszereket. 

Csak saját hangszeren tudjuk az oktatást elkezdeni. A tanulás megkezdése előtt javasolt a 
szolfézs előkészítő elvégzése, minden esetben javasolt a furulya, klarinét előkészítő, a légzés és 
helyes testtartás kialakítása és tudatosítása érdekében, minimum 2 évig. 

A hangszertanulást meghatározzák az alkati adottságok, ezért a megkezdésről és az osztályba 
sorolásról ki kell kérni a szaktanár véleményét (kézalkat, fogazat, ajkak). A tanulás folyamán a 
nádat a szülőnek kell megvennie és rongálódás esetén azt pótolnia. Törlőkendőről, faggyúról 
szintén a szülő gondoskodik. 
 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A növendék 
- 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, 
- 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, 
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- egészséges és jól intonált szaxofonhang megszólaltatására. 
Rendelkezzék olyan hangszertechnikai és olvasási készségekkel, hgoy 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 növendék 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. 

 
Óraterv: 
 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

Tantárgy 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező vagy kötelezően 
választható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
 
- Hangszeres előkészítő (Ek.) – nem kötelező 
    egyéni óraszám:  heti 2 x 30 perc 

- Főtárgy: egyéni foglalkozás 
 
    „A” tagozat –   heti 2 x 30 perc 
    „B” tagozat –   heti 2 x 45 perc 
- Kötelező tárgy   - szolfézs:        heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelezően választható és választható tárgyak 
    a szolfézs tanulmányok befejezése után a képzés végéig 
 
- Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó, kötelező kiegészítő 
foglalkozás 
 
 „A” tagozaton (heti minimum)  1.    évfolyamon   5 perc 
       2.    évfolyamon 10 perc 
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       3.    évfolyamtól 15 perc 
 „B” tagozaton (heti minimum)  1.    évfolyamon 10 perc 
       2.    évfolyamon 15 perc 
       3.    évfolyamtól 20 perc 
Hangszerpark, eszközök: 
2 darab hangszerünk van, egy „Esz” altó és egy „B” tenor szaxofon. Hangszerparkunk bővítése 
szükséges. Igényünk van egy szoprán, 2 „Esz” altó, egy „B” tenor, és egy „Esz” baryton szaxofon 
vásárlására. Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, mindenkor szabadon használhatók a 
tanszak munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
8.) Trombita főtárgy 
 
A hangszer tanítását 2002/2003-as tanévtől, a jogelőd intézményben kezdtük tanítani. Célunk, 
hogy valamennyi évfolyamon tanítsuk a trombita hangszereket. 
A tanulás kezdetén hangszert biztosítunk. A karbantartáshoz szükséges olajt, cug zsírt, a szülőnek 
kell beszereznie. 
A hangszertanulás előtt, javasolt az előkészítőt elvégezni, de szaktanári vélemény alapján, 
magasabb osztályban (maximum 1. osztály) is elkezdhető a tanulás. A tantárgy tanulása előtt, 
mindenkor ki kell kérni a szaktanár véleményét (testalkat, fogazat, ajkak, stb..) 
Fel kell hívni a szülő figyelmét, hogy a tanulás során jelentkező nehézségek, problémák (pl. magas 
hangok megszólaltatása) miatt sor kerülhet másik (mélyrézfúvós) hangszer ajánlására. 
 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

Ismerje a növendék 
- 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: 
a) fúvóka nélkül, csupán ajakrezgéssel, 
b) csak fúvókával, 
c) 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. 
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A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék 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 növendék 
- a hangszere múltját, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát, 
- a rézfúvós hangszerek közötti azonosságot, különbséget. 
Legyen képes a növendék 
- 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, 
- 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 növendék 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. 

 
 
 
 
Óraterv: 
 

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 
Kötelező vagy kötelezően 
választható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
- Hangszeres előkészítő (Ek.) – nem kötelező 
    egyéni óraszám:  heti 2 x 30 perc 



 59 

 
- Főtárgy: egyéni foglalkozás 
    „A” tagozat –   heti 2 x 30 perc 
    „B” tagozat –   heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelező tárgy   - szolfézs:        heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelezően választható és választható tárgyak 
a szolfézs tanulmányok befejezése után a képzés végéig 
 
- Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó, kötelező kiegészítő 
foglalkozás 
 „A” tagozaton (heti minimum)  1.     évfolyamon   5 perc 
       2-3. évfolyamon 10 perc 
       4.    évfolyamtól 15 perc 
 „B” tagozaton (heti minimum)  1-2. évfolyamon 10 perc 
       3-4. évfolyamon 15 perc 
       5.    évfolyamtól 20 perc 
 
- Javasolt tárgy: rézfúvós-kamara (amennyiben a tantárgyat tanító tanár óraszáma ezt 
lehetővé teszi) és fúvószenekar. 
  
Hangszerpark, tárgyi feltételek: 

A rézfúvós hangszerekre jellemző, hogy rövid ideig őrzik meg eredeti állagukat, ezért 
többet kell fordítani e hangszerek felújítására, újak vásárlására. Jelenleg 12 darab trombitával 
rendelkezik az intézmény, amelyből 5 darabot bérlünk. További hangszerek beszerzése (10 darab) 
szükséges. Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, mindenkor szabadon használhatók a tanszak 
munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
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9.) Kürt („vadászkürt”) főtárgy 
 

A hangszer tanítását 2004/2005-ös tanévtől, a jogelőd intézményben kezdtük tanítani. 
Célunk, hogy valamennyi évfolyamon tanítsuk a kürt hangszereket. A tanulás megkezdése előtt 
javasolt elvégezni az előkészítő osztályt, majd a furulya első (második) előkészítő osztályát, mely 
nagyban hozzásegít a zenei írás, olvasás és hallás megtanulásához – utóbbi esetében – 
kifinomulásához, mely nélkülözhetetlen e hangszernél.  

A hangszer tanulását később is ellehet kezdeni, megfelelő zenei előképzettséggel. (pl. ha a 
tanuló előtte bármilyen más hangszert – fúvós – tanult és váltani szeretne.) A hangszer tanulásának 
feltétele a megfelelő alkat, fogazat, ajkak. Ennek elbírálásában minden esetben a szaktanár 
véleménye a mérvadó. 

A karbantartáshoz szükséges speciális olajról, tisztító anyagról-, kendőről, a szülőnek kell 
gondoskodnia. A hangszer megfelelő esztétikai állapotáról a használó gondoskodik. 
 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék 
- 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, 
- 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. 
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A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
- egy skála a növendék 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 növendék 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 növendék legyen képes 
- F-c3 között kiegyenlítetten, tiszta intonációval, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával 

játszani, 
- az ajaktrilla megvalósítására. 

 
Óraterv: 
 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

Tantárgy 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Kötelező vagy kötelezően 
választható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
 
 
 
- Hangszeres előkészítő (Ek.) – nem kötelező 
    egyéni óraszám:  heti 2 x 30 perc 
 
- Főtárgy: egyéni foglalkozás 
    „A” tagozat –   heti 2 x 30 perc 
    „B” tagozat –   heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelező tárgy   - szolfézs:      heti 2 x 45 perc 
(Amennyiben valamely hangszeren végzett a tanuló zeneiskolai évfolyamokat, úgy a kötelező 
tárgyból végzett évfolyamokat be kell számítani) 
- Kötelezően választható és választható tárgyak 
    a szolfézs tanulmányok befejezése után a képzés végéig 
 
- Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó, kötelező kiegészítő 
foglalkozás 
 „A” tagozaton (heti minimum)  1.    évfolyamon   5 perc 
       2.    évfolyamon 10 perc 
       3.    évfolyamtól 15 perc 
 „B” tagozaton (heti minimum)  1.    évfolyamon 10 perc 
       2.    évfolyamon 15 perc 
       3.    évfolyamtól 20 perc 
 
 
Hangszerpark, eszközök: 
Jelenleg 2 darab vadászkürtünk van, további hangszerek beszerzése (4 darab) szükséges.  
Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, mindenkor szabadon használhatók a tanszak 
munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
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10.) Tenorkürt, barytonkürt főtárgy 
 

A hangszer tanítását 2002/2003-as tanévtől, a jogelőd intézményben kezdtük tanítani. 
Célunk, hogy valamennyi évfolyamon tanítsuk a tenorkürt, baryton hangszereket. A tanulás 
megkezdése előtt javasolt elvégezni az előkészítő osztályt, majd a furulya első (második) 
előkészítő osztályát. 

A hangszer tanulását később is ellehet kezdeni, megfelelő zenei előképzettséggel. (pl. ha a 
tanuló előtte bármilyen más hangszert – fúvós – tanult és váltani szeretne.) A hangszer tanulásának 
feltétele a megfelelő alkat, fogazat, ajkak. Ennek elbírálásában minden esetben a szaktanár 
véleménye a mérvadó. 

A karbantartáshoz szükséges speciális olajról, tisztító anyagról-, kendőről, a szülőnek kell 
gondoskodnia. A hangszer megfelelő esztétikai állapotáról a használó gondoskodik. 
Óraterv: 
 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

Tantárgy 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező vagy kötelezően 
választható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
- Hangszeres előkészítő (Ek.) – nem kötelező 
    egyéni óraszám:  heti 2 x 30 perc 
 
- Főtárgy: egyéni foglalkozás 
    „A” tagozat –  heti 2 x 30 perc 
    „B” tagozat –   heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelező tárgy   - szolfézs:      heti 2 x 45 perc 
(Amennyiben valamely hangszeren végzett a tanuló zeneiskolai évfolyamokat, úgy a kötelező 
tárgyból végzett évfolyamokat be kell számítani) 
- Kötelezően választható és választható tárgyak 
    a szolfézs tanulmányok befejezése után a képzés végéig 
- Javasolt tárgy: fúvószenekar 
- Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó, kötelező kiegészítő 
foglalkozás 
 „A” tagozaton (heti minimum)  1.    évfolyamon   5 perc 
       2.    évfolyamon 10 perc 
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       3.    évfolyamtól 15 perc 
 „B” tagozaton (heti minimum)  1.    évfolyamon 10 perc 
       2.    évfolyamon 15 perc 
       3.    évfolyamtól 20 perc 
Hangszerpark, eszközök: 

Jelenleg 7 darab hangszerünk van, amelyből 4 darabot bérlünk. További hangszerek 
beszerzése (6 darab) szükséges. Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, mindenkor szabadon 
használhatók a tanszak munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
 
 
11.) Harsona főtárgy 
 

A tantárgyat a 2006/2007-es tanévtől kezdjük tanítani. Célunk, hogy valamennyi 
évfolyamon tanítsuk a harsona hangszereket. A tanulás megkezdése előtt javasolt elvégezni az 
előkészítő osztályt, valamint a tenorkürt, baryton hangszer főtárgy első két évfolyamát. 

A hangszer tanulását később is ellehet kezdeni, megfelelő zenei előképzettséggel. (pl. ha a 
tanuló előtte bármilyen más hangszert – fúvós – tanult és váltani szeretne.) A hangszer tanulásának 
feltétele a megfelelő alkat, fogazat, ajkak. Ennek elbírálásában minden esetben a szaktanár 
véleménye a mérvadó. 

A hangszer szakszerű használatához szükséges harsona zsír (krém), és tisztítókendő beszerzése a 
szülő feladata. 
 

A képzés legeredményesebb módjának az tekinthető, ha a növendék 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. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az "A" tagozat végén 

A növendék 
- 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, 
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- 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 növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
- egy szabadon választott skála és hármashangzat-felbontás két oktávon keresztül, E-b1 

hangterjedelemben, 
- 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 növendék ismerjen és tudjon gyakorlatban alkalmazni különböző 
- díszítéseket, 
- trillákat, 
- előkéket, tripla- és duplanyelves megoldásokat. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék 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. 

 
 
Óraterv: 
 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

Tantárgy 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Kötelező vagy kötelezően 
választható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
 
 
 
 
 
- Hangszeres előkészítő (Ek.) – nem kötelező 
    egyéni óraszám:  heti 2 x 30 perc 
 
- Főtárgy: egyéni foglalkozás 
    „A” tagozat –   heti 2 x 30 perc 
    „B” tagozat –   heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelező tárgy   - szolfézs:      heti 2 x 45 perc 
(Amennyiben valamely hangszeren végzett a tanuló zeneiskolai évfolyamokat, úgy a kötelező 
tárgyból végzett évfolyamokat be kell számítani) 
- Kötelezően választható és választható tárgyak 
    a szolfézs tanulmányok befejezése után a képzés végéig 
- Javasolt tárgy: fúvószenekar, rézfúvós kamarazene. 
- Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó, kötelező kiegészítő 
foglalkozás 
 „A” tagozaton (heti minimum)  1.    évfolyamon   5 perc 
       2.    évfolyamon 10 perc 
       3.    évfolyamtól 15 perc 
 „B” tagozaton (heti minimum)  1.    évfolyamon 10 perc 
       2.    évfolyamon 15 perc 
       3.    évfolyamtól 20 perc 
 
 
 
Hangszerpark, tárgyi feltételek: 
 
2 darab harsonával rendelkezünk, amelyből 1 darabot bérlünk. 4 darab harsona beszerzése 
feltétlenül szükséges. Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, mindenkor szabadon 
használhatók a tanszak munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
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12.) Tuba főtárgy 
 

A hangszer tanítását 2004/2005-ös tanévtől, a jogelőd intézményben kezdtük tanítani. 
Célunk, hogy valamennyi évfolyamon tanítsuk a tuba hangszert. A tanulás megkezdése előtt 
javasolt elvégezni az előkészítő osztályt. 

A hangszer tanulását később is ellehet kezdeni, megfelelő zenei előképzettséggel. (pl. ha a 
tanuló előtte bármilyen más hangszert – fúvós – tanult és váltani szeretne.) A hangszer tanulásának 
feltétele a megfelelő alkat, fogazat, ajkak. Ennek elbírálásában minden esetben a szaktanár 
véleménye a mérvadó. 

A karbantartáshoz szükséges speciális olajról, tisztító anyagról-, kendőről, a szülőnek kell 
gondoskodnia. A hangszer megfelelő esztétikai állapotáról a használó gondoskodik. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az "A" tagozat végén 

Ismerje a növendék 
- 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 növendék 
- 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, 
- 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, 
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- a hangszer szakszerű karbantartására. 

 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
- egy dúr vagy moll skála (a növendék 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 növendék 
- a tuba és a rézfúvós hangszerek rokon vonásait (fogások, részhangok, befúvási mód, 

fúvástechnika stb.), 
- a tuba irodalmát, 
- a zeneirodalom híres tubaszólóit. 
Legyen képes a növendék 
- 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 növendék 
- 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 növendék 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. 

 
 
Óraterv: 
 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

Tantárgy 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező vagy kötelezően 
választható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
 
 
 
- Hangszeres előkészítő (Ek.) – nem kötelező 
    egyéni óraszám:  heti 2 x 30 perc 
 
- Főtárgy: egyéni foglalkozás 
    „A” tagozat –   heti 2 x 30 perc 
    „B” tagozat –   heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelező tárgy   - szolfézs:        heti 2 x 45 perc 
(Amennyiben valamely hangszeren végzett a tanuló zeneiskolai évfolyamokat, úgy a kötelező 
tárgyból végzett évfolyamokat be kell számítani) 
- Kötelezően választható és választható tárgyak 
    a szolfézs tanulmányok befejezése után a képzés végéig 
- Javasolt tárgy: fúvószenekar, rézfúvós kamarazene 
- Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó, kötelező kiegészítő 
foglalkozás 
 „A” tagozaton (heti minimum)  1.    évfolyamon   5 perc 
       2.    évfolyamon 10 perc 
       3.    évfolyamtól 15 perc 
 „B” tagozaton (heti minimum)  1.    évfolyamon 10 perc 
       2.    évfolyamon 15 perc 
       3.    évfolyamtól 20 perc 
 
 
 
Hangszerpark, eszközök: 
 
Jelenleg 4 darab „F” hangolású és 3 darab „B” hangolású tubával rendelkezik az intézmény, 
amelyekből 5 darabot bérlünk. További hangszerek beszerzése (2 darab) szükséges.  
Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, mindenkor szabadon használhatók a tanszak 
munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
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13.) Ütő hangszer főtárgy 
 

A hangszer tanítását 2002/2003-as tanévtől, a jogelőd intézményben kezdtük tanítani. 
Célunk, hogy valamennyi évfolyamon tanítsuk az ütős hangszereket. 

A tanulás megkezdése előtt javasolt elvégezni az előkészítő osztályt. A hangszer tanulását 
később is ellehet kezdeni, megfelelő zenei előképzettséggel. (pl. ha a tanuló előtte bármilyen más 
hangszert  tanult és váltani szeretne.) 

Képzésünk célja kettős: elsősorban a fúvószenekari szólamok (nagydob, pergődob, cintányér, 
harangjáték) kielégítése, de célunk, hogy valamennyi évfolyamon tanítsuk az ütős hangszereket. 
 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Ismerje a növendék 
- a zeneiskolában 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 növendék 
- 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, 
- a különböző ütőhangszerek eltérő kézrendi problémáinak megoldására, 
- rugalmas beilleszkedésre kamarazenei együttesbe, 
- céltudatos, módszeres gyakorlásra. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Ismerje a növendék 
- a legfontosabb ütőhangszerek múltját, származását, fejlődését, 
- az ütőhangszerek irodalmát. 
Legyen képes a növendék 
- szép és kifejező hang képzésére a különféle ütőhangszereken, 
- nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök és előadási darabok megszólaltatására, 
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- 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 növendék 
- 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. 

 
Óraterv: 
 

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 
Kötelező vagy kötelezően 
választható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
- Hangszeres előkészítő (Ek.) – nem kötelező 
    egyéni óraszám:  heti 2 x 30 perc 
 
- Főtárgy: egyéni foglalkozás 
    „A” tagozat –  heti 2 x 30 perc 
    „B” tagozat –  heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelező tárgy   - szolfézs:        heti 2 x 45 perc 
 
- Kötelezően választható és választható tárgyak 
    a szolfézs tanulmányok befejezése után a képzés végéig 
- Javasolt tárgy: fúvószenekar, ütős kamara. 
 
- Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó, kötelező kiegészítő 
foglalkozás 
 „A” tagozaton (heti minimum)  1.     évfolyamon   5 perc 
       2-3. évfolyamon 10 perc 
       4.    évfolyamtól 15 perc 
 „B” tagozaton (heti minimum)  1-2. évfolyamon 10 perc 
       3-4. évfolyamon 15 perc 
       5.    évfolyamtól 20 perc 
 
 
 
Hangszerpark, tárgyi feltételek: 
Egy teljes dobfelszerelésünk, 1 darab asztali harangjáték, valamint kisebb ütős hangszereink 
(csörgők, kolomp, triangulum) vannak, melyet növendékeink használhatnak. Szükséges dallam 
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ütőhangszerek beszerzése. (pl. xilofon, marimba, vibrafon) Anyagi lehetőségeink függvényében a 
fúvószenekari munkához egy pár üstdob beszerzése lenne ajánlatos. 
Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, mindenkor szabadon használhatók a tanszak 
munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
 
 
 
 
 
 
 
14.) Kamarazene  
 

Városunkban a 2006/2007-es tanévtől kezdődően és a 8 kilométerre lévő Dunaföldváron 
középiskolák működnek, így a tanulók jelentős hányada helyben és a vonzáskörzetben marad. 
Ennek köszönhetően a tanulóink zenei előmenetele is folytatódhat, - a Kt. 31. § (2.) bekezdése 
alapján – az alapfokú évfolyamok és a művészeti alapvizsga letétele után kamarazene főtárgyat 
választhat. 

A kamarazene főtárgy választott szak mellett kötelező a minimum 30 perc – lásd óraterv – 
hangszeres képzés igénybevétele. A főtárgy jellegénél fogva legalább két azonos képességű és 
azonos tudású tanuló alkothat egy csoportot. (Pl.: fuvola-klarinét vagy hegedű- zongora, stb..) 
Kettő azonos hangszeren tanuló növendék nem alkothat  kamara csoportot.. 
Csoportlétszám: minimum 2, maximum 15 fő. 

Követelmények a program elvégzése után 

A növendék 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, 
- a zeneiskolai szintnek megfelelő 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, 
- zeneiskolai 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. 
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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, 
- az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 

Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, mindenkor szabadon használhatók a tanszak 
munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
Rézfúvós kamara 
 

A zeneiskolában folyó kamarazene-tanítás - különösen a nem zenei pályára készülő növendékek 
esetében - a zeneiskolai oktató-nevelő munka lényeges elemét jelenti. 

Követelmények a program elvégzése után 

A növendék 
- 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 együttjátékhoz, 
- 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, 
- 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, 
- a zeneiskolai szintnek megfelelő 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, 
- zeneiskolai 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, 
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- 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. 

 
Óraterv: 
 
 

Évfolyamok 
Továbbképző 

 
Tantárgy 

1. 2. 3. 4. 
Főtárgy 2 2 2 2 
Kötelező hangszer 1 1 1 1 
Kötelezően választható tárgy 1 1 1 1 
Választható tárgy 2 2 2 2 
Összesen: 4-6 4-6 4-6 4-6 
 
 
 
- Főtárgy: kamarazene (kötelező hangszer, az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult 
hangszer) 
 
 
- Főtárgy: heti 1 x 45 perc 
 
 
- Kötelező hangszer: minimum heti 1 x 30 perc 
 
 
- Korrepetíció (zongorakíséret): heti minimum 15 perc 
 
 
- kötelezően választható tárgy: 1 x 30 vagy 1 x 45 perc 
 
 
- Választható tárgy 1 vagy 2 foglalkozás 
  zenekar vagy kórus: heti 2 x 45 perc 
Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, mindenkor szabadon használhatók a tanszak 
munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
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Zenekar 

A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfok 
és a továbbképző évfolyamok növendékei számára, hogy - az egyéni foglalkozásokon elsajátított 
tudás felhasználásával - érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak. 

Ösztönözze a növendékeket, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei 
kifejezőkészséget és technikai eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is. 
Hozzon létre együttműködést a növendékek tudásának különbözőségéből. Mutasson utat a 
közösség erejével a toleráns magatartásra. Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot. Hangsúlyozza a 
művészetek aktív művelésének fontosságát. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A növendék 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 együttjátékra 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 növendék legyen képes 
- felnőtt amatőr zenekarban játszani, 
- részt venni önálló kamarazenekari produkcióban. 
Alkalmazza tudatosan 
- a zenekari kommunikációs láncot, 
- a zenekari rubato játékot. 

A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai 
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A növendékek 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. 
Az arra alkalmas növendékek felkészítése professzionális együttesben való játékra. 
A különböző hangszercsoportoknak megfelelő - a zenekari ülésmódból adódó - helyes 

hangszerkezelés kialakítása, egységesítése. 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A növendék 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 együttjátékra 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 növendék legyen képes 
- felnőtt amatőr zenekarban játszani, 
- részt venni önálló kamarazenekari produkcióban. 
Alkalmazza tudatosan 
- a zenekari kommunikációs láncot, 
- a zenekari rubato játékot. 

Az oktatást segítő audiovizuális eszközök, mindenkor szabadon használhatók a tanszak 
munkájához. (Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
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15.) Szolfézs – kötelező elméleti tárgy 
 

A zeneművészeti ágban tanított elméleti tárgyak tanításához helyi tanterv készült. 
(A tantervet a kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szolfézs tanárai 
készítették Haskóné Apagyi Judit tanszakvezető irányításával. Intézményünkben a szolfézs tanszak 
és az elméleti tárgyakat oktató tanárok kiegészítésével nyerte el végleges formáját.) 
 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei 
nevelés alkalmat ad a növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző 
szakterületeken való jártasságot. 

Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a gyerek érdeklődését, tehetségét, gyarapítja 
ismereteit, a zene iránti szeretetre nevel. 
A szolfézs tantárgy tanulása az 1-4. osztályig történik. A további kettő évfolyam, illetve a 
továbbképző osztályok kötelezően választhatók vagy választhatók. 
 
 

Követelmények a program elvégzése után 

Általános követelmények 

Rendelkezzék a növendék 
- 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 

képességkészség 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 növendék 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). 
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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 dominánsszeptim-

hangzat felépítését (K). (A szűkített és bővített hármashangzatok megfordításait csak ismeret 
szinten.) 

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani (K). 
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: 
a) középkor, 
b) reneszánsz, 
c) barokk, 
d) klasszika, 
e) romantika, 
f) XX. század. 
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(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 növendék 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). 
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. 
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Ismerje fel a hangnemi kitéréseket és a modulációt. 

Követelmények a továbbképző "A" tagozat évfolyamainak elvégzése után 

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 és a 
- 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. 
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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 növendék 
- 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. 

Követelmények a továbbképző "B" tagozat évfolyamainak elvégzése után (a követelményrendszer 
kapcsolódik a felvételi vizsgák anyagához) 

Tudjon a növendék 
- 30 népdalt stílusosan énekelni és elemezni, 
- 5 műdalt - különböző zenetörténeti stíluskorszakokból - saját zongorakíséretével előadni. 
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. 
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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 növendék 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. 
Célunk a hangszertanulást segítve, azzal szerves egységben a zene megszerettetése, a későbbi 

öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakítása. 
Élesen elhatároljuk a csak saját képességei szerint tanulni vágyók és a zenei pályát választók 
igényeit. 

Előbbiek számára az elmélet tanítását olyan szinten kívánjuk folytatni, amely a gyermekek 
túlterhelését elkerüli, mely a tanórákon elvégezhető mennyiségű feladat és teljesítése inkább 
örömet, mint feladatot jelent. A pályára készülők egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás keretében 
ennél jóval többet tanulnak a felvételi követelmények teljesítése érdekében. 

További célunk, hogy a 3. osztály befejezése után, a kötelezően választható tárgyak 
igényeit megalapozzuk. (Zenekar, kórus, kamarazene – kottaolvasás, értő zenei előadás, elemzés, 
biztos ritmusérzék kialakítása.) 

Az előképző és a 4. osztályig koncentráljuk szolfézs tantervi programunkat. Tapasztaljuk, 
hogy az általános iskolák 7-8. osztálya, illetve a középiskolás korosztály számára vonzóbb 
alternatíva a csoportos zenélés, éneklés, amely több zenei élményt nyújt és kevesebb elméleti 
ismeretet követel. Természetesen ez az általános tendencia, s nem azt jelenti, hogy amennyiben 
igény van rá, ne lehessen a szolfézs 5-6. osztályt elvégezni, vagy továbbképző osztályt választani. 

 A fiúk ebben a korban mutálnak, a középiskola mellett pedig egyre kevesebben vállalják a 
zenetanulást, így olyan kis létszámú, esetleg csak pár főből álló csoport alakulna ki, melynek 
ellátása törvény által nem engedélyezett. 

Meggyőződésünk, hogy az amatőr szinten zenélő fiatalok életében nagyobb hatása van a 
zenekarban, kamaracsoportokban, énekkarban való munkának, mint az elméleti anyag bővítésének. 
Nagyobb az esélye annak, hogy felnőtt korában kikapcsolódásnak, szórakozásnak ezt a kultúrált 
formáját választják. 

A program elkészítésének alapja, szempontjai, dalanyaga, elméleti ismeretei, 
követelményei a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott „Az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programja”. 

A szolfézs tanszak felosztása 

- Előképzők – kis és nagy (1 vagy 2 év) 
 
- 1-4. szolfézs osztályok 
 
- szolfézs „B” tagozat (4-6) 
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- zenetörténet kettő osztályos programmal 
 
- kórus 

A szolfézs tanszakhoz tartozó tárgyak 

 
- zenetörténet, kórus – óraszáma minden esetben heti 2 x 45 perc 
 
- zenei ismeret – heti 1 x 45 perc 
 éves óraszáma: 33 óra 
 
 
 
Az alapfokú művészetoktatás minisztérium által kiadott programját mindvégig figyelembe vettük. 
(A hónap zeneműve az egyetlen kivétel.) Ez a program lehetőséget ad a szolfézs tárgy többféle 
variációjára: pl. rövid vagy hosszú tanszak, „A” és „B” tagozat, továbbképző osztályok, csak 1 x 
45 perces választható tárgy, pl. kettő tanszakosoknak.) 
 
A szolfézs osztályok anyagát nagyobb részletességgel havi elosztásban is elkészítettük. Ezzel a 
célunk az volt, hogy a párhuzamos osztályok azonos tempóban haladjanak, egységes legyen a 
követelmény, hogy a csoportok közötti átjárhatóság lehetőségét biztosítsuk. 

Az évfolyamokról 

 
A szolfézs tantárgy 1-4. osztályig tart. Óraszám: heti 2 x 45 perc, éves óraszám 66 óra. 
 
Kis előképző: 

Az óvodák középső és nagy csoportosai részére indítjuk, amennyiben van elegendő számú 
jelentkező, és ha az induló csoport ellátására rendelkezésre áll tanerő. Elvégzése nem 
kötelező. 

 
Előképző: 
 Az általános iskola 1. és 2. osztályosai számára. 
 
 
 
Szolfézs 1-4. osztály  
 
A kötelező tantárgy elvégzése után lehet kötelezően választani a következő tantárgyakból: 
 
-  szolfézs „B” tagozat 
-  zenetörténet-zeneirodalom 
-  fúvószenekar 
-  kórus 
-  kamarazene  
- zeneismeret: (ismétlés) a művészeti alapvizsgára felkészítés – a hangszertanulás utolsó 

évében heti 1 x 45 perc 
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Osztályozásuk: 
 
- előképző és 1-4. osztályig két jeggyel (szolfézs – szorgalom) 
- a továbbiakban, ha kötelezően választott tantárgy (a heti összesen 150 percben tanult) akkor 

érdemjegyekkel osztályozott tantárgy 
- ha választott tantárgy (vagyis a heti kötelező 150 perc feletti lehetőség), akkor az értékelése 

szöveges (megfelelt, jól megfelelt, stb..) 
 
Megjegyzés: 
  

Mivel intézményünkben 6 éves kortól felvételizhetnek a tanulók, így az idősebb kezdők, 
amennyiben különbözeti vizsgát tesznek, a saját koruknak megfelelő csoportba 
kerülhetnek. A különbözeti vizsgáról jegyzőkönyv készül, s az adott tanév október 10-ig 
teljesítendő. (Lásd még: a beiskolázás rendje és a különbözeti vizsgáról 11/1994.(VI.8.) 
MKM rendelet 17. § (4) bekezdés.) 

 
Követelmények osztályok szerint: 
 
 
Kis előképző = Dalosjáték 
 

Elvégzése nem kötelező. Kötelezően elvégzendő anyaga nincs. Sok játék, mondóka, 
gyermekdal, az iskolában tanított hangszerek megismerése. Ezeken keresztül a gyermek a 
hangmagasság, tiszta éneklés, egyenletes mérő-lüktetésérzetének kialakítása, esetleg 
kirakós játékok segítségével a l-sz-m-d-r-d hangok játékos, (de még nem tudatosított) 
ismerete lehet a cél. 

 
 
Előképző: 
 
 Az általános iskola 1-2. osztályos korosztálya számára. 
 
Év végi követelmény: 
 
 
 -Kottaolvasás: lassú, de folyamatos kottaolvasás 
   

- abc-s hangokkal      kulcsban, módosítás nélkül, csak „prózában” 
 
- törzshangok ismerete 
- szolmizálás kézjelről, ötvonalas rendszerben és betűkottáról énekelve 

 
 
 - Elmélet:                
    Hangmagasság, hangsor- hangkészlet: pentaton, pentachord 
    Hangközök: t1, t8, k2, n2, - módosítás nélkül 
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    Ritmus: negyed, nyolcad, fél, egész,                     mérővel, értékek és nevei, szünetei. 
 - Dalanyaga: gyermekdalok, mondókák. 
   Sok ritmus feladat, egyenletes lüktetés érzetének kialakítása. 
   Zenehallgatás: rövid darabok, hangszínek, emberi hang, hangszerek. 
  
Aki még eddig nem választott hangszert, most kell hangszert választania. Nagyon ritkán, de 
kiderülhet, hogy a gyermek nem alkalmas a zenetanulásra, vállalni kell, hogy ilyen esetekben ne 
javasoljuk a továbbhaladását. 
 
Felhasználható irodalom: Horváth Guidóné-Takács Judit: Utazás a zene birodalmában 
         József Andrásné-Szmrecsényi Magda: Zenei előképzőSzolfézs -   
 
Előképző törzsanyaga – havi bontásban:  
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FONTOS kiegészítések: 

Szeptember 

A mérő: (tá) 
Ritmus, dallam. Szapora ritmus: (ti-ti) 
Kettes ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal. 
 

Dalanyag: Csön-csön gyűrű, Csip-csip 
csóka, Csett Pápára, Jár a toronyóra, Csiga-
biga, Ha én cica volnék, Fáj a kutyám.., 
Esik az eső, Kipp-kopp kalapács, Csincsele, 

Október – vonalrendszer bevezetése 
sz-m (vonalon-vonalközben) 
ismétlőjel  
Negyed, nyolcad. (szünetei) 
Hasonló motívumok keresése 

Zsip-zsup, Én kis kertet, Szólj síp szólj, 
Kicsi Boris, Borsót főztem, Aki nem lép 
egyszerre,  

November 
Kérdés-felelet 
a szekund hangköz sz-l, 
sz-l-sz, hangkészlet 

Süss fel nap, Cicuskám kelj fel, Sötétes az 
erdő, Bújj-bújj, Gólya bácsi, Járjunk táncot, 
Gólya gilice, Ég a gyertya 

December – Mikulás várás, Luca nap 
Osztinat: tá-szün, ti-ti-szün, stb… 
l-sz-m,  
sz-m-d,  

Tekereg a szél, Télapó itt van, Nagyszakállú 
Mikulás, Suttog a fenyves, Luca-luca, kis 
karácsony, A karácsony akkor szép, Fehér 
karácsony, Csip-csip csóka,Gyertek lányok, 
Éliás Tóbiás, Hold-hold, 

Január – Újév köszöntő 
A módosítójelek szerepe 
Gyakorlás, ismétlés, féléves felmérő, értékelő 

Adjon Isten bort, búzát, A hajnali 
harangszónak, Bújj, bújj itt megyek, Ess 
eső, Sírjunk, ríjunk, Tüzet viszek, Mackó, 
mackó, Fecskét látok, 

Február- farsangi szokások 
Dallamsorok összehasonlítása 
l-sz-m-r-d  (pentaton) 
Ugrás- lépés egy dallamban 
l,-l                       t8 
Hangsor fogalma, törzshangsor C’-C”,  
Hangérték: fél kotta 

Hipp-hopp farsang, Erdő mellett, Hallod-e 
te, Járjak táncot, Hajlik a meggyfa, Megy a 
kocsi, Elvesztettem, Jertek, jertek.., 
Hegedül a kisegér, Egyél libám 

Március 
k2, n2 gyakorló          
kis és nagy szomszéd, 
négyes ütem 
új: tiszta prím, 

Mi szél hozott, Cinkehívogató, Sándor 
napján, Hová mégy, Árok szélén, Koszorú-
koszorú, Kelj fel juhász, Szántottam,  
Láttál-e már.., 

Április –Húsvét 
lá-pentachord,                  ti, - hang 
ti-d, k2 

Nyuszi-nyuszi, Hová mégy te.., Még azt 
mondják, Kis kece lányom, Harcsa van…, 

Május- Anyák napja 
Kétszólamúság előkészítése, kánonok 
Összefoglalás, gyakorlás, felmérés. 

Szállj kicsi dallam, Dirmeg-dörmög, 
Anyám-édesanyám, Este van már, Jár a 
toronyóra 

Június: értékelés.  
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Szolmizálni kézjelről és öt vonalról is, természetesen énekelve. 
 
A  C F G dó-t használjuk, de nem tudatosítjuk. 
 
A dalanyag nagy része a gyerekek számára ismert, ezért lehet sok dalt a gyakorláshoz felhasználni. 
 
A ritmusok gyakorlása is napi feladat – dalokon keresztül. 
 
Elméleti minimum: abc nevek, ötfokúság, t1, t8, k2, n2,  tá, ti-ti, fél-, egész érték, negyed szünetjel 
ismerete. 
 
 
 
Zenehallgatás: 
 
Előképzőben nincs „hónap zeneműve”, de minden órán lehet hallgatni. 
 
Javasolt anyag:  Gryllus Vilmos dalai, Bartók: Gyermekeknek 
   Prokofjev: Péter és a farkas 
   Saint-Seans: Állatok farsangja – hangszerek hangjai 
   Mendölyné Kiss Cecília: Ide hallgass! 
 
Alaposabb megismerésre ajánlott, többször meghallgatni 1-1 részt. 
 
 
 
Az előképző osztály elvégzése nem vonja automatikusan maga után, a zenei tanulmányok 
megkezdését az első osztályban. 
 
 
Szolfézs 1. osztály 
 
Az előképzőt végezettek, illetve az általános iskola 3. osztályos korosztály részére. Mivel már 
majdnem minden gyerek tanul hangszeren is, így annak segítése, a szolfézs és hangszerjáték 
egységének kialakítása az elsődleges feladat. 
 
 
 
Dalanyag: 
 

Elsősorban hallás után tanult régi stílusú népdalok. Hangszeres játékaikból könnyű műzenei 
szemelvények.  
Zenehallgatás: növendékek hangszeres játéka. 
Kórusfajták, a hangszerek hangjának felismerése. 
Népdalok, népdalfeldolgozások. 

 
 
Elméleti követelmények: 
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 -   Dúr és moll hangnemek 3 #  1 b - ig 
 -   Módosított hangok 
 -   Népdalelemzés: hangkészlet, hangnem, sorszerkezet, előadásmód 
 -   Hangközök: t1, t8, t4, t5, k2, n2, k3, n3,  
 -   Folyamatos kottaolvasás, mindkét kulcsban énekelve 
 -   Ritmusok lejegyzése, ¾ ütem, nyújtott ritmus, 
 -   Írás: betűkotta átírása ötvonalas rendszerbe 
 
Ajánlott irodalom: 
 
 Dobszay: Hangok világa I. 
 Hangszeres iskolák 
 Kodály 333 és ötfokú olvasóiskolái 
 Kiegészíthető alkalmakra (karácsony, húsvét) az iskola kottatárából 
 
 Bármely más irodalom, amely a tananyag élményszerű elsajátítását segíti. 
 Vonatkozik ez a 2-3.  osztályra és a zeneirodalom tantárgy felhasznált irodalmára is. 
 
 
Értékelés: 
 

Félévkor illetve év végén összefoglaló felmérés és szóbeli, valamint énekelt feladatok 
alapján. 
A felmérés anyaga a párhuzamos osztályokban azonos. A tanuló órán végzett munkája 
alapján, valamint egyéni fejlődését értékelve. A további osztályokban azonos. 
 
 

A szolfézs 1. osztály törzsanyaga – havi lebontásban 
 
 Haladás, Dobszay: Hangok világa 1. tankönyv alapján 
 Kiegészítve, Kodály: 333 olvasógyakorlat 
 Hangszeres iskolák 

 
Szeptember:  Egységes szint kialakítása, ismétlés. 
 
Október: 
 Nyújtott éles ritmus – Rab vagyok… 
 Ütemezés 
 Kvintváltás előkészítése – Röpülj páva, Volt nekem egy kecském tudod-e 
 N2, K2, alapos gyakorlása. Új hangköz: tiszta kvint. 
 
November: 
 Ritmusok gyakorlása, hangsúlyok. 
 Kvintváltás tudatosítása – Megrakják a tüzet, Röpülj páva. 
 Népdalelemzés bevezetése: hangszer, hangnem, forma, dallamvonal. 
 1 #  G-dúr – e –moll 
 
 
December: 
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 mi – fi lépés – Télen nagyon hideg van, Komáromi kisleány. 
 F- dúr 1 b 
 Új hangköz: tiszta kvárt. 
 
Január: 
 Kis- nagy terc 
 Szinkópás dalok 
 Összefoglalás, ismétlés, gyakorlás – Félévzáró felmérés, értékelés 
 
Február: 
 Tapasztalatok a félévzárás után. 
 Kanászritmus – Megismerni a kanászt, Házasodik a tücsök. 
 
Március: 
 Ritmus összefoglaló sok játékkal, gyakorlással. 
 2 # - A kapuban a szekér, Hej rozmaring…, 
 
Április: 
 A tiszta kvint – mint dudakíséret, osztináto 

3 # - Sok olvasógyakorlat a tankönyv alapján. 
 
Május: 
 Teljes összefoglalás. Régi stílusú népdalok. (Hangnem, hangköz, ritmus összefoglalás. 
 Év végi felmérés, értékelés. 
 
Népdalcsokor: Röpülj páva (Megrakják…) 
   Komáromi kisleány 
   Virágos kenderem 
   Házasodik a tücsök, A kapuban a szekér, 
A hónap zeneműve (ajánlott): 
  Szeptember  - Erkel: Bánk-bán – Hazám, hazám.. 
  Október  - Mozart: Török induló 
  November  - Paganini: La campanella (t1, t8,) 
  December  - Bach: d – moll toccata és fúga 
  Január   - Weiner: Rókatánc 
  Február  - Schubert: Pisztráng 
  Március   - Trombitaverseny 
  Április   - Dvorák: Csellóverseny 
  Május   - Ravel: Bolero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szolfézs 2. osztály 
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Feladata: Mélyíteni a hangszer és a szolfézs kapcsolatát. Tájékozódás képességét kialakítani, 
gyakorolni az abszolút rendszerben, különböző hangnemekben, valamint a magyar népzenében. 
 
 
Dalanyaga: Magyar népdalok – már nem csak hallás után – új stílus megismerése. 
          XVIII. századi tánctételek , elsősorban a gyerekek hangszeres anyagából. 
 
 
Elméleti követelmény: 
 
 Írás- olvasás: t8 hangterjedelemben, folyamatosan énekelve. 
 Kvintváltás szerkesztése 
 Hangnemek: a moll fajtái, vezetőhang 

3 # - 3 b dúrok, a dór hangsor 
 Hangközök: új a szext és a bő 2; fi-szi módosított hangok 
 Dúr, moll, szűk, bő, hármashangzatok csak alaphelyzetben 
 Ritmus, váltakozó ütem, triola, tizenhatod, kis éles, kis nyújtott 

Ez mind nehéz, de fontos része az anyagnak, sok gyakorlást, állandó odafigyelést igényel. 
(kottaképek felismerése) 

 
 
Ajánlott irodalom: 
 
 Dobszay: Hangok világa 2. 
 Kodály: Ötfokú, 333 olvasógyakorlat, Biciniák, 
 Hangszeres iskolák, Könnyű kánonok 
 
 
Értékelés: az 1. osztályban leírttal azonos 
 
 
A 2. osztály törzsanyaga – havi lebontásban 
 
 
  A haladás alapja – Dobszay: Hangok világa 2. 
 
 
Szeptember: - az 1. osztály anyagának ismétlése 
 Hangközök – T1, T4, T5, T8, 
            K2, N2, K3, N3, 
 Ritmusok – nyújtott, éles, szinkópa, 
 Hangsorok – 3 #  1 b-ig ötfokú 
 Válogatva az előző év dalaiból 
 
 
 
 
Október: 
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 Kvintváltás felfelé, szerkesztés 
 Új stílusú népdalok 
 Szolmizálás két rendszerben 
 Váltakozó ütem 
 mi-fi-szi-l fordulatok 
 Variáns ritm. Zárlat 
 
 
November: 
 Kis szext, nagy szext 
 Tizenhatod 
 Ritmusgyakorlatok mérőzve 

Kis nyújtott, kis éles, kis szinkópa 
 
 

December: 
 3/8 előkészítése, tudatosítása 
 Új stílusú népdalok, jellemzőinek összefoglalása 
 
 
Január: 
 3 b – Esz- c 
 bő szekund 3 féle moll hangsor 
 vezetőhang 
 Félévi számonkérés 
 
 
Február: 
 Barokk táncok, menüett  Bach: Menüett 
 Hármashangzatok – D, m  Krieger: Menüett 
 Rigaudon – Alla breve  Purcell:Rigaudon 
 Sarabande    Pachelbel: Sarabande 
 
 
 
Március: 
 Triola tudatosítása – keresni saját hangszeres irodalmából 
 Dór hangsor tudatosítása 
 Transzponálás, ritmusimprovizálás 
 
 
Április: 
 Az új stílusú népdalok ismétlése 
 Népdalcsokor   - A pilisi.., Este van.., Juhászlegény.., Erdő, erdő.., 
    Csillagok, csillagok.., 8Új népdal) 
 Hangsorok ismétlése, hármashangzatok ismétlése + szűk + bővített hármashangzatok 
 
 
 
Május: 
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 Hangközök ismétlése 
Ritmusgyakorlatok: tizenhatodra, kis nyújtott, kis élesre, kis szinkópára, triolára;  Barokk 
táncok jellemzői; Év végi számonkérés. 

 
 
A hónap zeneműve (ajánlott): 
 
 Szeptember  - Verdi: Aida – Bevonulási induló 
 Október  - Bach: h-moll szvit 
 November  - Mozart: Varázsfuvola – Sarastro 
 December  - Mozart: Divertimento – Menüett 
 Január   - Händel: Vízizene 
 Február  - Beethoven: V. – Sors szimfónia 
 Március  - Kodály: Székelyfonó 
 Április   - Bartók: Kórusművek, Gyermekeknek 
 Május   - Mozart: Egy kis éji zenekar 
 
(Az aktuális elméleti és zenei anyaghoz kapcsolódóan) 
 
 
Szolfézs 3. osztály 
 
 
Feladata: a régi és új stílusú népdalok elemző összehasonlítása. Bevezetés a klasszikus zene 
forma- és harmóniavilágába. A többszólamúság, társas zene fejlesztése. 
 
 
Zenei anyaga: 

Új stílusú magyar népdalok, mixolíd és fríg hangnemű népdalok. Más népek funkciós 
népzenéje: tercelős, kürtmenetes dallamok. Könnyű kánonok, a tanulók hangszeres 
darabjaiból egyszerűbb barokk, klasszikus táncok. 
Zenehallgatás: Táncok a zenében, más népek táncai műzenében (Chopin, Dvorák, Brahms, 
Csajkovszkij) 
 
 
 

Elméleti követelménye (könnyebb zenei anyagon): 
 
 
 - Folyamatos kottaolvasás, a hangnem megállapítása, kezdőhang önálló megtalálása. 
 Egyszerű pentaton dallamok leírása hallás után. 
 - Hangnemek: kvintoszlop fogalma 
 4 #  4 b-ig dúr hangnemek, ezek párhuzamos molljai, illetve dór, fríg, mixolid hangsorai 
 Kromatika, tercelés, dó-szó funkciójelző kíséret, kvintmenet, 
 Módosított hangok: fi, szi, di, ri, ta, 
 - Hangközök: új a szeptim. Oktávon belül minden hangköz. A hangközfordítás. 
 Hármashangzat: dúr és moll megfordításai. 
 Forma: Motívumok. Szekvencia. 
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Népzene: rubato régi stílusú, valamint szó-, illetve mi végű népdalok. Teljes népdal   
összefoglalás, összehasonlító táblázat. 
- Ritmus: az előző évben tanultak gyakorlása. 
Diminuálás, augmentálás. Páros, páratlan ütemű táncpárok. 

 
 
Ajánlott irodalom: 
 
 
 Dobszay: Hangok világa 3. 
 Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 
 Hangszeres iskolák, albumok 
 Kodály: 333, ötfokú, 
 
 
 
Értékelés:  mint az előző években 
 
A 3. osztály törzsanyaga – havi lebontásban 
 

Haladás – Dobszay: Hangok világa 3. osztály; kiegészítés – Pécsi Géza: Kulcs a  
muzsikához, Kodály: 333 olvasógyakorlat 

 
Szeptember: 
 Ismétlő hónap a 2. osztály év végi követelményei alapján. 
 Mellette sok kotta és ritmusolvasó feladat. 
 
Október: 
 Táncpárok: Táncban orcád..,  
 Páros és páratlan ütem 
 Hármashangzat ismétlése, fordításai 
 
November: 
 Ritmus: a 2. osztályos tizenhatodos feladatok gyakorló ismétlése. 
 Augmentálás, diminuálás, gyakorlatokon. 
 Modális hangsorok, dór ismétlés, mixolíd dallamok. 
 Más népek dalai: tercelős, hármashangzatos. 
 Középkori, reneszánsz táncok. 
December: 
 A népdalok összefoglalása – összehasonlító elemzéssel. 
 Népdalcsokor összeállítása. Régi stílusú kedvencek (csokor). 
 Pl.: Tisza partján, Hej csillag, csillag, Jánoshídi vásártéren, A tamási sorozóra,  
 
 
Január: Ismétlés, gyakorlás, félévzáró értékelés, 
 
Február: 
 Hangközfordítás, szekvencia 
 3/8, 6/8 ritmus gyakorlatok, 
 



 94 

Március: 
 Fríg hangsor 
 É-dúr 
 Kürtmenet – német népdalok, 
 Szekvencia, hangközfordítás, felütés gyakorlása. 

  
 
Április: 

Ász- dúr a kvintoszlopban 
Kürtmenetes, szekvenciás dalanyag 
dó-szó  kíséretes dalok. Dalcsokor összeállítása: 

 Pl.: Fut a szökdelő szarvas 
  Túl a hegyen 
  Hétfőn fehér..(olasz) 
  Pista bácsi (francia kánon) 

Nyírerdő (orosz) 
 
 
Május: Év végi ismétlés, gyakorlás. 
   Felmérés, értékelés. 
 
 
A hónap ajánlott zeneműve:  Központi téma: Táncok a zenében 
 
 Szeptember  - Táncban orcád: Kájoni kódex 
 Október  - Boccherini: Menüett 
 November  - Chopin: Mazurkák, Keringők, polonézek, 
 December  - Vivaldi: Concerto 
 Január   - Brahms: Magyar táncok 
 Február  - Bizet: Carmen 
 Március  - Smetana: Moldva 
 Április   - Dvorák: Új világ szimfónia 
 Május   - Rossini: Tolvaj szarka – nyitány 
 
 
 
Szolfézs 4. osztály 
 
 
Feladata: az első három évben szerzett tudást – mely összefoglalja a szolfézs tárgyat – 
felhasználva, elsősorban a műzene felé fordul. Bécsi klasszikus dalok, periódusok, formák, 
funkciós zenei gondolkodás megismerése, hangnemi összefüggések feltárása. Saját tapasztalataink 
alapján kiderült, hogy ezt a tantárgyat kötelezően csak azok választják, akik pályára készülnek. 
Ezért a 4. osztályban, célszerű az 5-6. osztály törzsanyagból 1-1 szemelvényt, fogalmat 
megtanítani. A pályára készülők pedig egyéni vagy kis csoportos foglalkozás keretében, felvételi 
előkészítő órákat kapnak, melyben a „B” tagozatnak megfelelő, magasabb szintű szolfézs 
ismeretekre tehetnek szert. 
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Zenei anyag: 
 
 
   Bécsi klasszikus dalok, kánonok hangszerkísérettel. 

1-1 romantikus, barokk illetve XX. századi dal. 
Néhány bicínia, amellyel a népzenei anyagot folytathatjuk. 
Zenehallgatás: hosszabb lélgzetű tételek, zenei formákat illusztráló művek. (Triós, szonáta, 
stb..) 

 
 
Elméleti követelmény: 
 
 
 Írás-olvasás: periódusnyi klasszikus dallam írása, folyamatos biztos kottaolvasás. 
 Hangnemek: 7 #  7 b, modálisok. 

Moduláció – 3 fajtája. 
         Hangközök: új a tritónus, nóna, decima, 
         Hangzatok: új a domináns szeptim oldással. 

 Tonika, szubdomináns, domináns funkció (ismereti szinten) 
Zenei formák: egy és kéttagú, triós, rondó, variáció, szonáta, szvit, fúga. 
Elemzés: a periódus bővítése (ismétléssel, álzárlattal), hangnemek, formák. 

 
 
Használt irodalom: 
 
 
 Dobszay: Bevezetés a zenetörténetbe I:-II.-III. (4-5-6. szolfézs osztálynak) 
 Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 
 Agócsi: Énekeljünk, muzsikáljunk 
 Kodály: Válogatott bicíniák 
 
 
 
Értékelése: azonos az előző osztályokkal 
 
 
 
A 4. osztály törzsanyaga – havi lebontásban 
 
Haladás: Dobszay: Bevezetés a zenetörténetbe (szolfézs 4-5-6. osztálynak) 
 Kiegészítésre: Pécsi Géza : Kulcs a muzsikához 
   Agócsi: Példatár 
 
 
Szeptember: - ismétlő összefoglalás nagy témakörökben 
 Hangnemek, hangzatok, fogalmak, ritmusok. 
 Mozart: Jöjj drága május – elemzés a klasszicizmus szabályai szerint 
 Ó sebesen.. – periódus, késleltetés, több hangnemben, egy dalban. 
 Erdő mélyén… 
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Október: - a klasszicizmus, mint művészeti kor 
 Mozart: Mi kölykök  Elemzésük 
 Haydn:  Esküvés  Moduláció fogalma 
 Beethoven: Mormota  Funkciók: tonika, szubdomináns, domináns, 
 
 
November: 
 Beethoven: Urián  Domináns moduláció 
 Az eddig tanult dalok ismétlése 
 Azonos nevű moduláció (minore, maggiore). Modulációk a klasszikus dalokban. 
 
 
December: 
 D7 oldással. Zárlatok a klasszikus dalokban. 
 Mozart: Mily szép – kánon 
 Mozart: A- dúr klarinét kvintett – Rondó és variációs forma. Hegedű duó. 
 
 
Január: - összefoglalás 

Hogyan elemzünk klasszikus műveket? A tanult dalok és a tanulók hangszeres játéka 
alapján. 
Félévzáró, értékelés. 

 
 
Február: - a periódus bővítése 
 Mozart: Osmin áriája a Szöktetésből 
 Haydn: Kánon 
 Beethoven: Ha úgy szeretsz… 
 
 
Március: - kis formák; a periódus bővítése álzárlattal 
 Beethoven: Molly búcsúja – egytagú forma (kéttagú triós) 
 Haydn: A boldogtalan szerelem vigasza – álzárlat 
  Szűkített szeptim, funkciók keresése a dalban. 
 
 
Április: - Bécsi klasszikus összefoglaló 
 Rejtett kétszólamúság, Szonátaforma. 
 Mozart: Éliás kánon 
 
 
Május: - Kitekintés a romantikába és a barokkba 
 Schubert: A vadász 
 Mendelssohn: Őszi dal (csak jó hangú csoportoknak) 
 Bach: Ária – imitáció, fúga, homofon, polifon. 
 Purcell: Recitativo 
 
 
Július: - évzáró felmérés, értékelés 
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A hónap zeneműve – műfajok (ajánlott) 
 
 Szeptember  - Mozart: g-moll szimfónia 
 Október  - Beethoven: Szonáta 
 November  - Mozart: Varázsfuvola – opera 
 December  - Mozart: A- dúr klarinét kvintett – kamarazene 
 Január   - Haydn: Vonósnégyes 
 Február  - Liszt: Esz-dúr zongoraverseny 
 Március  - Beethoven: Egmond nyitány 
 Április   - Liszt: Les Preludes – szimfonikus költemény 
 Május   - Bach: Fúgák (Kuns der..) 
 
 
 
 
Kötelezően választható szolfézs tárgyak 
 
 
 
Zenetörténet – zeneirodalom 
 
 
A programunk szerint e helyi tanterv képezi a zenetörténet – zeneirodalom, mint kötelezően 
választható és választható tantárgy célkitűzéseit, feladatait.  
 
E tantárgyat a zeneiskolai tanulók a 4. osztály elvégzése után választhatják Ez általában a 
hangszeres 4. osztály elvégzésével és a serdülőkor kezdetével is azonos időpontra esik. Így nagy a 
pedagógus felelőssége, mert az ifjú emberek irányultságának kialakítása, a valódi értékek 
felismerésére történő nevelés pótolhatatlan időszaka ez. A tantervet rugalmasan kezeljük, a 
tapasztalatok és a gyakorlatban való működés alapján. 
Ez alatt azt értjük, hogy a kötelezően elvégzendő anyag mellett, lehetőséget adunk a tanulók 
érdeklődésének megfelelő zenei anyag feldolgozására is. 
 
 
 
A helyi tanterv alapjául szolgál: 
 
 - Az alapfokú művészetoktatás - zenetörténet 
 - Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 
 -  Orfeusz hangzó zenetörténet 
 - Körber Tivadar: Zenetörténet I.- II. 
 
A zenetörténet tantervét, két évfolyamra dolgoztuk ki. 
Heti óraszám 2 x 45 perc, ez igény szerint összevonható, évi 66 óra. 
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Zenetörténet tanterv 
- a kétéves évfolyam programja 

 
 

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 növendékeket 
- rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, 
- a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, 
- a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, 
- értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, 
- aktív társas muzsikálásra. 
Alakítson ki szilárd értékrendet a növendékben, melynek segítségével a későbbiekben a zene 

bármely műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud. 
Tegye nyitottá és érdeklődővé a növendéket minden újdonság iránt, a kortárs zenében (és 

társművészetekben). 
Fejlessze a növendékek esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

Követelmények a program elvégzése után 

A növendékek 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. 

 
1. évfolyam 

 
Az első félév témakörei 
 
Szeptember: 

A.) – A művészeti korok elhelyezése az évszázadokban 
- Az ember környezetének hangjai 
- A zene kialakulása, párhuzamosan a többi művészettel (tánc, festészet, szobrászat,) 
- A pentaton hangnem ősiessége, jelenléte valamennyi népzenében 

 
Október: 

B.) – Zenei ókor 
- Képzőművészeti ókor, -Távol kelet, Inka birodalom, Egyiptom, Görög-, Római 
birodalom. 
- Hangszerek kialakulása, hangsorok kialakulása 
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C.) –A középkor zenéje 
Gregorián ének 
Szolmizáció keletkezése 
Egyházzene, népzene – világi zene (trubadúrok) 
Többszólamúság kezdete. Ars antiqua. 

 
November: 

D.) – Reneszánsz zene 
Homofónia, polifónia 
Egyházi és világi zenei műfajok 
Magyar reneszánsz (Tinódi, Bakfark) 
(Ars nova: Machaut, Lardini) 
Reneszánsz: Josquin des Prés, Lassus, Palestrina) 

 
December, január: 

E.) –Barokk kor 
Barokk műfajok (hangszeres, vokális): barokk opera, madrigál, szonáta, szvit, 
versenyművek, egyházi műfajok. 
(Lully, Rameau, Purcell, Corelli, Vivaldi, Händel, Bach) 

 
A második félév témakörei 
 
 
Február: 

- A barokk összefoglalása, párhuzamosan a képzőművészetekkel 
- Átmenet a klasszikus korba, rokokó 

 
 
Március, április, május: 

F.) –Bécsi klasszicizmus 
- Műfajok (opera, szimfónia, szonáta, versenyművek) 
- Haydn, Mozart, Beethoven művészete 
- A három zeneszerző munkásságának részletes feldolgozása 
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2. évfolyam 
 

 
 
Az első félév programja 
 
 
Szeptember: 
 
Az előző évben feldolgozott zenetörténet ismétlő áttekintése 1-1 jellemző példán keresztül. 
 
 
 
 
Október, november, december, január 
 

G.) – A romantika feldolgozása 
- korai romantikusok 
- nemzeti romantika 
- új műfajok, szimfonikus költemény 
- régiek átalakulása: romantikus opera, szonáta, dal 
- Erkel, a magyar nemzeti opera megteremtője 

 
 
 
A második félév programja 

- A romantika befejezése 
 

H.) – a XX. század zenéje, Bartók, Kodály és a kortárs zene 
 
Február: 

- Liszt életútja, munkássága 
 
Március: 
 

- Impresszionizmus – Debussy 
 
Április: 
 

- XX. század – atonalitás, dodekafónia, elektronikus zene  
 
Május: 
 

- Bartók, Kodály munkássága 
 
A cél, hogy a második évfolyam végére szerezzen a tanuló átfogó képet a zenei korszakokról, 
tudjon a korokban tájékozódni stílusjegyek alapján, legyen kitekintése a képzőművészetek felé. 
Ismerje a legfontosabb műfajokat, legnagyobb zeneszerzőket, a magyar zeneirodalmat. 
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A kórus 
 

 
A kórus, kötelezően választható, vagy szabadon választható tantárgy az intézmény 

növendékeinek. Pedagógiai jelentősége a kórus közösségformáló erejében, az emberi kapcsolatok 
fejlődésében van. Olyan pozitív élményt nyújt, amely a gyermek felnőtt korára is kihathat, s 
ösztönzi a kulturális életben való részvételre. Emellett a zeneiskolai és egyéb hangversenyek, 
ünnepek színesebbé tételével, vonzó alternatívát nyújthat az értékes zene felé. A növendékekben 
az alkalmazkodó képesség fontossága kihathat emberi kapcsolataikra is. Így az éneklés mellett 
számos pozitív hatása lehet a kórus munkájában való részvételnek. 
 

Anyagában a tanulók igényeihez maximálisan alkalmazkodva, széles repertoárt foglal 
magába. 
A hangképzés, tiszta intonálás, többszólamúság, harmónia, hallás – alapvető feladat. 
 

Választható a barokk – reneszánsz stílustól napjaink értékesebb, de hozzájuk közelálló 
irodalmából bármi. Ezt az aktuális létszám és összetétel nagyban befolyásolja. 
Ajánlatos évente legalább két szereplésen részt venni. 
 
Óraszám: heti 2 x 45 perc, egész éves óraszáma: 66 óra 
Igény szerint, sőt kórus esetében ajánlott az órák összevonása. 
 
Kötelezően választható tárgyak - a főtárgy mellett választott tárgy 
 
 
 Második hangszer (kötelező zongora) – heti minimum 1 x 30 perc 
 (elsősorban a „B” tagozatos, azaz a zenei pályára készülők részére!) 
 
 Zenetörténet- zeneirodalom, kórus (lásd szolfézs tanterv végén) 
 
 Kamarazene, fúvószenekar, furulyazenekar, gitárzenekar. 
 
Intézményünkben nevezett tárgyak jelentik és biztosítják a nem zenei pályára készülők részére az 
együtt zenélés lehetőségét. 
Céljuk: 
 
 Fejlessze a növendékek életformájává az együttmuzsikálást. 
 

Készítse fel a tanulókat az amatőr kamaraegyüttesekben, zenekarokban, kórusokban való 
közreműködésre, tegye képessé őket a szólamok önálló technikailag és zeneileg igényes 
elsajátítására és megszólaltatására. 
 
A műfajok műveléséhez nélkülözhetetlen a figyelemmegosztó és alkalmazkodó képesség, 
ezért járuljon hozzá a növendék személyiségének, egyéniségének formálásához. 
 
Ismertesse meg a közös zenélés írott és íratlan szabályait. 
 
Teremtsen lehetőséget a növendékeknek arra, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított 
tudás felhasználásával – érzelmileg harmonikus személyiséggé válhassanak.  
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B.) Táncművészeti - ág 
 
● Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja lehetőséget nyújt a 

tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai 
állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér 
és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, 
határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége 
nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a 
tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 

 
● A program keretében folyó táncművészeti nevelés, alkalmat ad a táncművészet különböző 

műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 
különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 
Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók 
érdeklődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja 
készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és szorgalmuktól 
függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú 
területeken szerezhetnek jártasságot. 

 
● A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen 
hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével 
lehetőséget teremt a tanulók számára az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, 
műveltség megszerzésére. Figyelmet fordít a helyi néptánckultúra értékeinek átadására is. 

 
 
Néptánc tanszak 
 

A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a 
tanulókban. A táncon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok 
lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. 
 

 
Követelmények az alapfok elvégzése után 
Népi játék, néptánc 
A tanuló ismerje 
- a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40), 
- a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon, pl.: 

= dél-dunántúli ugrós, kanásztánc (fiúk), karikázó (lányok), 
= rábaközi dús, illetve körverbunk (fiúk), 
= szatmári verbunk (fiúk), hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás, 
= széki négyes, csárdás, sűrű és ritka tempó (fiúk), 
= lőrincrévi páros táncok, 
= sárközi ugrós és csárdás, karikázó (lányok), verbunk (fiúk), 
= dél-alföldi páros ugrós és csárdás. 

Legyen képes 
- a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 
- 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 
- felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatok. 
Folklórismeret 
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A tanuló ismerje 
- a folklór mint történeti hagyomány sajátosságait, 
- az egyes jeles napok időpontját, 
- a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 
- a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 
- a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, 
- a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat, 
- a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, lemez) és 

intézményeket (múzeumok, gyűjtemények). 
Legyen képes 
- felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és rítusrendjét, 
- előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket. 
Követelmények a továbbképző elvégzése után 
Néptánc 
A tanuló ismerje 
- a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 100), 
- a tanult táncrendeket. 
Legyen képes 
- a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 
- 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 
- legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 
Folklórismeret 
A tanuló ismerje 
- a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit, 
- a magyar népművészet-kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit, 
- a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk legfőbb történeti 

momentumait, hagyományos népi kultúrájuk meghatározó jegyeit. 
Legyen képes 
- rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és kölcsönhatását a hagyományos 

népi kultúrában, 
- megkülönböztetni a népi és "magas" kultúra jelenségeit, összehasonlítani jellemzőiket, 
- felidézni a prózai népköltészeti alkotások főbb tartalmi csoportjait, témaköreit, 
- önálló véleménynyilvánításra a látott művekről. 
Kinetográfia 
A tanuló ismerje 
- a mozdulatelemzés alaptényezőit, 
- a mozdulat és helyzet típusait. 
Legyen képes 
- a kinetogrammal lejegyzett motívumokat pontosan leolvasni, és stílusosan előadni. 
Tánctörténet 
A tanuló ismerje 
- az adott évfolyam tananyagát, 
- a táncművészet kimagasló alapműveit, 
- a nagy egyéniségek munkásságát, 
- az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 
Legyen képes 
- elemezni a táncművészet különböző stílusait, 
- a társművészetek iránti érdeklődésre, 
- a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 
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Általános óraterv: 

 
Kötelező tárgy:   népi játék, néptánc 
Kötelező tantárgy:   folklórismeret, tánctörténet 
Kötelezően választható tárgyak: népi ének, folklórismeret, tánctörténet 
Szabadon választható tárgyak: a tanszak bármely, az életkori sajátosságnak megfelelő 
gyakorlati tantárgya 
 
Az intézmény tulajdonában lévő tárgyak, eszközök, kellékek: 
 

- 10 darab komplett férfi néptánc öltözet (Sárközi népviselet) 
- 10 darab komplett női néptánc öltözet (Sárközi népviselet) 
- 10 darab női csat 
- 10 darab férfikalap 
- 10 darab főkötő 
- 10 darab fokos 
- 10 pár csizma 
- 10 pár női papucs 
- 10 pár forma cipő 

 
Audiovizuális eszközeinket, a néptáncot oktató szaktanár használhatja. (Eszközjegyzék IX. 
fejezet.) 
 
 
Modern – kortárstánc tanszak 
 
A modern-kortárstánc célja: a modern és kortárstánc technikák megismerése és az előírt tananyag 
elsajátítása mellett, a személyiség fejlődése, az önálló kapcsolatteremtő improvizáció, kreativitás 
kialakulása. 

Követelmények az alapfok elvégzése után 
Kreatív gyermektánc 
A tanuló ismerje 
- testrészeinek irányított mozgását, 
- a test térben való mozgáslehetőségeit, 
- az alapvető kapcsolatteremtő formákat. 
Legyen képes 
- a csoportos munkában való aktív, kreatív, fegyelmezett közreműködésre, 
- a tér, ritmika, dinamika tudatos használatára, 
- kapcsolatteremtő improvizációra. 
Esztétikus testképzés 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

 
Tantárgy 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Népi játék, néptánc 2 2 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 
Folklórismeret - - - - 1 1 1 1 - - - - 
Tánctörténet - - - - - - - - 1 1 - - 
Kötelezően választható tárgy - - - - - - - - - - 1 1 
Szabadon választható tárgy 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Összesen: 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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A tanuló ismerje 
- a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, 
- a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását, 
- a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 
Legyen képes 
- a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtására, 
- a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre, 
- a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 
Kortárs tánc 1. 
A tanuló ismerje 
- a tér, ritmika, dinamika használatát, 
- a kapcsolatteremtés technikáit, 
- a kortárs tánc lépésanyagát, technikáját. 
Legyen képes 
- a kortárs tánc mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására, 
- a kombinációk használatára, 
- kreativitásának, improvizációs készségének kibontakoztatására. 
Jazz-technika 
A tanuló ismerje 
- a tanult technika mozgásanyagát, 
- a kontrakció és release tudatos használatát, 
- a technika stílusát, előadásmódját. 
Legyen képes 
- a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, 
- a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, kombinációk, koreográfiák 

előadására. 
Követelmények a továbbképző elvégzése után 
Kortárs tánc 2. 
A tanuló ismerje 
- a tér, ritmika, dinamika magasabb fokú használatát, 
- a kapcsolatteremtés és improvizáció technikáit, 
- a kortárs tánc lépésanyagát, technikáját. 
Legyen képes 
- a kortárs tánc mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására, 
- a kombinációk használatára, 
- kreativitásának, improvizációs készségének kibontakoztatására, 
- személyiségének és kapcsolatteremtésének megfelelő fejlődésre. 
Graham-technika 
A tanuló ismerje 
- a technika tanult mozgásanyagát, 
- speciális gerinchasználatát, 
- a kontrakció release használatát, 
- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait. 
Legyen képes 
- a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására, 
- a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására. 
Limón-technika 
A tanuló ismerje 
- a technika alapelemeit, gyakorlatait, 
- jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét, 
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- a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 
Legyen képes 
- a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, 
- azok kombinálására, 
- a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia meggyőző 

előadására. 
Kontakt-technika 
A tanuló ismerje 
- a technika tanult mozgásanyagát, 
- improvizációs és kombinációs lehetőségeit. 
Legyen képes 
- a gördülékeny és puha izomtónus és föld használatra, 
- a technikai elemek tánc közbeni előhívására, 
- a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára. 
Modern jazz-technika 
A tanuló ismerje 
- a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait, 
- a technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 
Legyen képes 
- a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni, 
- a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos előadásra, 
- a zene és a tánc kapcsolatának megteremtésére. 
Improvizáció 
A tanuló ismerje 
- a tanult technika gyakorlatait, 
- a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait. 
Legyen képes 
- a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 
- kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 
- az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára. 
Kompozíció 
A tanuló ismerje 
- a tanult technika témaköreit, feladatait, 
- a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának speciális lehetőségeit és sajátosságait. 
Legyen képes 
- a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 
- kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 
- az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára, 
- önálló és csoportos kompozíciók, koreográfiák készítésére. 
Tánctörténet 
A tanuló ismerje 
- az adott évfolyam tananyagát, 
- a táncművészet kimagasló alapműveit, 
- a nagy egyéniségeinek munkásságát, 
- az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 
Legyen képes 
- elemezni a táncművészet különböző stílusait, 
- a múlt és jelen értékeinek befogadására, 
- a táncművészetek iránti érdeklődésre. 
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Általános óraterv: 

 
 
 
Az intézmény tulajdonában lévő tárgyak, eszközök, kellékek: 

- 10 garnitúra női show ruha 
- 8 m2-es összecsukható tükör 

Audiovizuális eszközeinket, a modern-kortárs táncot oktató szaktanár használhatja. 
(Eszközjegyzék IX. fejezet.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

 
 

Tantárgy 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Táncelőkészítő 

gimnasztika 
 
4 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Esztétikus testképzés - - 4 4 - - - - - - - - 

Jazz-technika - - - - 4 4 4 4 - - - - 
Graham-technika - - - - - - - - 1-2 1-2 - - 
Limón-technika - - - - - - - - - - 1-2 1-2 

Kontakt-technika - - - - - - - - 1-2 1-2 - - 
Modern jazz-technika - - - - - - - - - - 1-2 1-2 

Improvizáció - - - - - - - - 1 1 1 1 
Kompozíció - - - - - - - - - - 1 1 
Tánctörténet - - - - - - - - 1 1 - - 
Összesen: 4 4 4 4 4 4 4 4 4-6 4-6 4-6 4-6 
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C.) Képző – és Iparművészeti ág 
 

A képző- és iparművészeti oktatás célja az esztétikai érzékenység alakítása mellet a látás 
kiművelése és tudatosítása. A tervező, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és 
környezetalakító tevékenységek gyakorlása során, kialakítani a képességet a gondolatok, érzések, 
elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésére. 
Alkalmat ad a képző és iparművészeti tevékenység iránt érdeklődő tanulók képességeinek 
fejlesztésére, a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzésére és gyakorlására. 
Megismerni a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, ugyanakkor célja az is, hogy a múlt 
értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a 
tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 
 

A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 
Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. 
Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok 

értékeit, az értékmegőrzés formáit. 
Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji 

sajátosságait. 
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult művészi 

kifejező eszközök alkalmazására. 
Készítse fel a tanulót 
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 
- a vizuális információk, közlemények megértésére, 
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 
- a kifejezési eljárások használatára, 
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 
- tervezésre, konstruálásra, 
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 
- eszközhasználatra, anyagalakításra, 
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 
- tárgykészítésre, környezetformálásra, 
- a kézműves tevékenységek gyakorlására, 
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására, 
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 
- a műelemzési eljárások alkalmazására. 
Tegye lehetővé 
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 
Alakítsa ki a tanulóban 
- az esztétikum iránti igényt, 
- az esztétikai élményképességet, 
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 
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Általános óraterv: 
 
 
Vizuális alapismeretek: 
 
 Az előkészítősök komplex művészeti tantárgya. 
Kötelező tantárgyak: 

 Rajz – festés – mintázás 
 Műhely – előkészítő, műhelygyakorlat 
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 

Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat 
 Iparművészet: kerámia, kézművesség, textil 
Szabadon választható tantárgyak: 
 
 Művészettörténet, népművészet 
Az intézmény tulajdonában lévő tárgyak, eszközök, kellékek: 

- 20 darab rajz pad 
- 2 darab állítható tárgyasztal 
- 5 darab mobil lámpa 
- 2 darab festő állvány 
- 1 darab vízcsap mosdóval 
- 1 darab mappatartó szekrény 
- 10 darab különböző méretű festő ecset 

 
 
Audiovizuális eszközeinket a művészeti ágon oktató szaktanárok használhatják. 
(Eszközjegyzék: IX. fejezet!) 
 

 
 
 
 
 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

 
 

Tantárgy 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Vizuális 

alapismeretek 
 

2-4 
 

2-4 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Rajz-festés-mintázás - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Műhelyelőkésztő - - 2 2 - - - - - - - - 

Műhelygyakorlat - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

Szabadon választható 
tantárgy 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Szabad sáv - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen: 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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XII. Helyi tanterv II. 
 

a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott irányadó új tantervi és követelményi program, 
amelyet a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre, felmenő rendszerben fogunk alkalmazni, a 
helyi sajátosságokat is figyelembe véve. 
 
 
ZENEMŰVÉSZETI ÁG 
 
A) KLASSZIKUS ZENE 
 
I. Fejezet 
 
AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
 
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, az önálló 
ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új típusú kultúraközvetítő eszközök 
alkalmazásával. 
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. Kiemelten fejleszti a közösséggel való együttműködés 
képességét, az érzelmi és társas intelligenciát. 
 
A KÉPZÉS struktúrája 
 
Tanszakok és tantárgyak 
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott 
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba 
Akkordikus tanszak tantárgyai: cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütő  
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, csembaló, orgona 
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő 
Vokális tanszak tantárgya: magánének 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–
zeneirodalom, zeneelmélet, egyházzene, improvizáció,  
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 
Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés 
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„A” TAGOZAT 
 
Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének  
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 
Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, 
kamarazene, zenekar, kórus.  
Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, egyházzene, 
improvizáció, zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a 
népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, 
hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 
foglalkozás. 
 
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), 
akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 
 
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. 
 
 
 
Óraterv 1 
 
 

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 
Kötelező 
tantárgy 

(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(0–2) (0–2) 0–2 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 4–6 4–6 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,  
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Óraterv 2 
 

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     
Kötelezően választható 
tantárgy 

     2 2 2 2 

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 
 
Óraterv 3 
 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Tantárgy 
(1) 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2   
Kötelezően választható 
tantárgy 

     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 tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 
zenei műfajok (népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene) valamint más művészeti ág (képző– és 
iparművészeti, táncművészeti, szín– és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok 
tanítási óráin részt vehet.  
 
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 
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„B” TAGOZAT 
 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 
Kötelező tantárgy: szolfézs 
Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak 
esetében) a 3. évfolyamtól 
Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, egyházzene, improvizáció, 
zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene, 
jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, 
hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 
foglalkozás. 
 

Óratervek 
Az „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 
 

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 
Kötelező 
tantárgy 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

    0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 

Választható 
tantárgy 

(2) (2) (2) 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 
 

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 
 
Óraterv 2 

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

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 

   1 1 1 1 1 1 

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 
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Óraterv 3 
 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Tantárgy 
(1) (1) 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 
Kötelezően választható tantárgy    1 1 1 1 
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)  
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 
 
 
 
Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 
 
 
„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 valamint népzene, jazz–zene, 
elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 
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Óraterv 1 
 

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 
Kötelező 
tantárgy  

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(1–
2) 

(1–
2) 

1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (2–4) (2–4) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 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 
 

Évfolyamok 
Alapfok  Továbbképző Tantárgy 
1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 
Kötelező 
tantárgy  

2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

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 
 
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 
kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 
 
A tanítási órák időtartama  
Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc 
kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő 
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc  



 116 

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, valamint a népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene 
tantervi programjainak tantárgyai 
 
Óraterv 
 

Évfolyamok 
Alapfok Továbbképző Tantárgy 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 
Választható 
tantárgy 

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 
 
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) 
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A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
 
Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 
Bemeneti kompetencia:  
– Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó tanulót 
arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 
Szakmai kompetencia 
– A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 
fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és 
manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység). 
– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 
– A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.  
Személyes kompetencia 
– Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, kreativitás, 
ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 
Társas kompetencia 
– Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 
kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud 
illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 
– Esélyegyenlőség 
Módszertani kompetencia 
– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 
nevelése. 
– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 
– A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 
– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 
zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 
megismertetése. 
– A kortárs zene befogadására nevelés. 
– A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 
– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
– Tehetséggondozás. 
– Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás  
– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  
 
 
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 

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, 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 
tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 
figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 
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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 alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt 
kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 
Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja 
szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi 
követelményeknek eleget tett. 
 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 
 
Alapvizsga tantárgyai 
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az 
„A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók, 
valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát 
valamennyi tanulónak kell tennie.  
 
1. Írásbeli vizsga tantárgya: 
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy 
zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 
Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom,  
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet, 
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet 
 
2. Szóbeli vizsga tantárgya  
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy 
zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat:  szolfézs 
Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom,  
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet,  
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet  
 
3. Gyakorlati vizsga tantárgya  
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” 
tagozat): főtárgy 
Szolfézs „A” és „B” tagozat, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): 
tanult hangszer 
 
Záróvizsga tantárgyai 
Az záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az „A” 
tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” tagozatos, valamint 
zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát 
valamennyi tanulónak kell tennie. 
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1. Írásbeli vizsga tantárgya:  
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet 
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 
Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom  
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet 
 
2. Szóbeli vizsga tantárgya  
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet 
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 
Zenetörténet – zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet – zeneirodalom 
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet 
 
3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 
Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy 
Szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom–zenetörténet főtárgy „A” tagozat: a tanult hangszer 
 
A vizsgák ideje: 
Hangszeres főtárgyak 
Gyakorlati vizsga 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 10 perc 
Elméleti tantárgyak 
„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 
„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 
 
Szolfézs főtárgy 
Gyakorlati vizsga: 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 10 perc 
Elméleti vizsga:  
„A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 
„B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 
 
Zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 
Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 
 
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 
Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 10 perc 
 
Kamarazene főtárgy („A” tagozat) 
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Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 
 
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 szervezhető. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 
tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott 
tanévben döntőbe került.  
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti 
alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön 
osztályzattal kell minősíteni. 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak 
eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 
meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga 
tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 
érdemjegyet kapott. 
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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1. ZONGORA 
 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Az életkori és egyéni sajátosságok miatt a haladás üteme személyre szabott. Az oktatási programot 
és az alkalmazott tanári módszert az éneklésre, az ösztönösségre és a gyermeki alkotófantáziára 
alapozva kell kialakítani. 
 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 
Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 
Papp L.: Zongora ABC 
 
Követelmény: 
Helyes ülésmód. 
Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes 
változatban. 
Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 
 
Az év végi vizsga anyaga  
– Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az elsajátított 
hangszerkezelés alapelemeiről) 
 
 
2. évfolyam 
 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 
Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 
Papp L.: Zongora ABC 
Lakos Á.: Zongoraiskola 
 
Követelmény: 
Helyes ülésmód. 
Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes 
változatban. 
Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 
Kottaolvasás kezdő szinten. 
 
Az év végi vizsga anyaga  
– Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az elsajátított 
hangszerkezelés alapelemeiről) 
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Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam „A” tagozat 
 
Az 1. évfolyam tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori sajátosságainak 
figyelembevételével készült. 
 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Aszalós T.: A zongorázó gyermek I–II. (Choral Kft. 1991.)  
Bartók: Mikrokozmosz I. 
Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 
Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB) 
Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab (Moszkva) 
Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 
Kurtág Gy.: Játékok I–II., VI. (EMB) 
Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 
Papp L.: Zongora ABC 
Papp L.: 27 kis zongoradarab  
Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy 
Aladárné) 
Teőke M.: Találkozások a zongoránál 
Teőke M.: Válogatott etűdök I. 
Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB) 
Zongoraiskola I. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, 
Máthé Miklósné, Zeneműkiadó 1964.) 
Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995) 
Majkapar: Első lépések 
Teőke M.: Egy–mással (Akkord) 
Türk, D. G.: Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 
Weiner: 3 kis négykezes darab 
 
Követelmény 
Egyszerű népdalfeldolgozások, négykezesek. 
A megismert stílusokat képviselő művek kottahű megszólaltatása. 
Kottaolvasás violin– és basszuskulcsban. 
A tudásszintnek megfelelő zenei anyag egy részének memorizálása, az otthoni gyakorlás 
kialakítása. 
A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 
elsajátításáról. 
 
Év végi vizsga anyaga 
– Három mű kotta nélkül.  
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2. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Aszalós T.: A zongorázó gyermek I–II. (Choral Kft. 1991.)  
Bartók: Mikrokozmosz I. 
Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 
Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB) 
Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab (Moszkva) 
Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 
Kurtág Gy.: Játékok I–II., VI. (EMB) 
Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 
Papp L.: Zongora ABC 
Papp L.: 27 kis zongoradarab  
Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy 
Aladárné) 
Teőke M.: Találkozások a zongoránál 
Teöke M.: Válogatott etűdök I. 
Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB) 
Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, 
Máthé Miklósné, Zeneműkiadó 1964.) 
Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995) 
Majkapar: Első lépések 
Sári J.: Lépésről lépésre 
Sugár R.: Magyar gyermekdalok (EMB) 
Teőke M.: Egy–mással (Akkord) 
Türk, D. G.:  Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 
Weiner: 3 kis négykezes darab 
 
Követelmény: 
Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk, klasszikus, XX. 
századi művek. 
A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 
A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 
elsajátításáról. 
 
Év végi vizsga anyaga 
– Három különböző stílusú mű kotta nélkül 
 
3. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
A szonatina mesterei I. (Csurka M.) 
J. S. Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 
J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 
J. S. Bach: Az első Bach–tanulmányok (Teőke M., EMB 1980) 
Bartók: Gyermekeknek I., III. 
Bartók: Mikrokozmosz II. 
Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I.  
Grecsanyinov: Gyermekalbum 
Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 
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Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó) 
Könnyű szonatinák zongorára 
Majkapar: Kis zongoradarabok 
W. A. Mozart: Klavierstücke (Nannerls Notenbuch, Londoner Skizzenbuch) (Könemann Music, 
Budapest) 
W. A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi, Zeneműkiadó) 
Schumann: Jugend Album 
Teőke M.: Válogatott etűdök III. 
Weiner: 20 könnyű zongoradarab 
Haydn: Deutsche Tänze 
Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 
Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 
Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.) 
Teöke M.: Találkozások a zongoránál 
 
Követelmény 
Pontos kottaolvasás, ritmikusság, tempótartás. 
Felszabadult játszóapparátus. 
Az évfolyam zenei követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: barokk, klasszikus 
(triós forma vagy szonatina), karakterdarab, XX. századi mű,  
A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 
A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 
elsajátításáról. 
 
Év végi vizsga anyaga 
– Három különböző stílusú és karakterű mű, kotta nélkül. 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
A szonatina mesterei I–II. (Csurka M, EMB) 
J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 
Bartók: Gyermekeknek I–III. 
Bartók: Mikrokozmosz II–III. 
Beethoven: Leichte Meisterwerke für Klavier (Csurka M.)  
Csajkovszkij: Jugend Album 
Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok  
Grecsanyinov: Gyermekalbum. 
Haydn – Varró: 4 igen könnyű menüett 
Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 
Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 
Kodály: Gyermektáncok 
Könnyű szonatinák zongorára (Munkaközösség)  
Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi)  
Majkapar: Kis zongoradarabok  
W.A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi) (Zeneműkiadó)  
Schubert: Táncok 
Schumann: Jugend Album 
Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi) 
Leichte Klaviermusik für vier Hände (Kováts G, EMB) 
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Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai I–II. (EMB) 
Muzsikáljunk együtt I–II. (Szávai – Veszprémi) 
Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével 
 
Követelmény 
Tudatos memorizálás. 
Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: 
barokk, klasszikus, romantikus, XX. századi, és kortárs művek. 
Önállóan megtanult művek. 
A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 
A tanuló tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni. 
Legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 
 
Év végi vizsga anyaga 
– Három különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül, benne egy barokk mű és klasszikus 
szonatina tétel előadása. 
 
5. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt irodalom 
A klasszika mesterei (Csurka M., EMB) 
Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 
J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 
Bartók: Gyermekeknek III. 
Bartók: Mikrokozmosz III–IV. 
Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821 
Csajkovszkij: Jugend Album 
Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 
Könnyű szonatina album 
Mozart: 10 könnyű tánc (Hernádi) 
Scarlatti: Klavierbüchlein 
Schubert: Táncok (EMB) 
Repertoire 3. 
Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi) 
Bizet: Gyermekjátékok 
Mozart: Részlet a Figaro házasságából (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 
Weiner: Lakodalmas 
  
Követelmény: 
Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusú és karakterű művek 
előadása az évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel. 
Önállóan megtanult művek, a tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 
A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 
elsajátításáról. 
 
Év végi vizsga anyaga 
– Egy barokk mű, 
– Egy szonatina tétel, 
– Egy előadási darab. 
 



 126 

6. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
 
J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 
J. S. Bach: Kétszólamú Invenciók 
Bartók: Gyermekeknek II–IV. 
Bartók: Mikrokozmosz IV–V. 
Bécsi mesterek könnyű zongoradarabjai (Csurka M.) 
Czerny–Bertini: Etűdök zongorára (Hajdú Anna, Hernádi Zsuzsa, Kassai Mária, Komjáthy 
Aladárné, EMB 1957) 
Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky) 
Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 
Majkapar: Variációk 
W. A. Mozart: 6 bécsi szonatina 
Mendelssohn: Lieder ohne Worte 
Mendelssohn: Gyermekdarabok 
Scarlatti: Klavierbüchlein 
Scarlatti: Szonáták 
Schumann: Jugend Album 
Brahms: Magyar táncok zongorára I–II. (EMB) 
Könnyű négykezesek Couperin–től Mozart–ig (Peters) 
Meister für die Jugend (Peters) 
Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I–II. (Peters) 
 
Követelmény: 
Természetes hangszerkezelés. 
Zenei stílusismeret, a játszandó művek értelmes előadása. 
Zenei karakterek megoldása. 
Pedálok helyes használata. 
 
Év végi vizsga  anyaga 
– Egy barokk mű (J. S. Bach mű ajánlott), 
– Egy klasszikus szonatina tétel, 
– Egy előadási darab. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 
2. évfolyam „B” tagozat 
 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Aszalós T.: A zongorázó gyermek II. 
Bartók: Mikrokozmosz I–II. 
Bartók: Gyermekeknek I. 
Borsody L.: Címkék 
Bozay A.: Medáliák 
Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I.  
Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 
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Haydn: 6 kis menüett zongorára (Csurka M.) 
Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 
Kurtág Gy.: Játékok I–II. 
Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 
Papp L.: Első játékok a zongorán 
Papp L.: Meseképek 
Papp L.: Zongora ABC II. 
Régi táncok gyermekeknek  
Szabó F.: Válogatott zongoradarabok (Inselt K.) 
Tarka–barka gyűjtemény (Teőke M.) 
Teőke M.: Találkozások a zongoránál 
TeőkeM: Barátom a zongora 
Teőke M.: Válogatott etűdök II. 
Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai) 
Weiner: Magyar népi muzsika 
Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, 
Zeneműkiadó 1965.) 
Sári J.: Lépésről lépésre 
Szőnyi E.: Kis kamarazene 
Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek (Csurka M.) 
Weiner: Három kis négykezes darab 
Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tantárgy tanításához is. 
 
Követelmény: 
Folyamatos kottaolvasás. 
A tanult zeneművek, karakterdarabok, barokk/J. S. Bach, klasszikus, Bartók és egyéb XX. századi, 
kortárs (köztük virtuóz jellegű) művek stílushű megszólaltatása. 
A tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 
elsajátításáról. 
 
Év végi vizsga anyaga: 
– Egy karakterdarab, 
– Egy könnyű bécsi klasszikus mű, 
– Egy népdal– vagy gyermekdal–feldolgozás. 
 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
 
A szonatina mesterei I. (Csurka M.) 
Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 
Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 
Bach: Az első Bach–tanulmányok (Teőke M., EMB 1980) 
Bartók: Gyermekeknek I–III. 
Bartók: Mikrokozmosz II–III. 
Csajkovszkij: Gyermekalbum 
Grecsanyinov: Gyermekalbum  
Grecsanyinov: Gyöngyszemek 
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Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 
Kadosa P.: Népdalszvit 
Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó) 
Könnyű szonatinák zongorára  
Kis zongoradarabok 
Majkapar: Prelűdök (pedálgyakorlatok) (orosz kiadás) 
Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi) 
Preklasszikus zongoramuzsika (Csurka M., EMB) 
Schumann: Jugend Album 
Teőke M.: Válogatott etűdök 
Weiner: 20 könnyű zongoradarab 
Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. 
Beethoven: Deutsche Tänze 
Diabelli: 6 szonatina 
Diabelli: Könnyű négykezesek 
Haydn: Deutsche Tänze 
Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 
Martin: École de Piano 
Mozart: Kontratáncok 
Mozart: 6 ländlerische Tänze 
Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 
Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.) 
Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek 
Türk D. G.: 30 Tonstücke 
 
Követelmény: 
 
Zongorázás könnyed folyamatossággal. 
A kotta helyes olvasása és megszólaltatása. 
Önállóan megtanult darabok. 
Megfelelő koncentráció, a tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 
elsajátításáról. 
 
Év vég vizsga anyaga  
– Egy barokk mű, (ajánlott J. S. Bach mű) 
– Egy bécsi klasszikus mű vagy szonatina–tétel, 
– Egy karakterdarab vagy romantikus mű, 
– Egy XX. századi mű. 
 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
 
A szonatina mesterei I–II. (Csurka M. EMB) 
J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 
Bartók: Gyermekeknek I–II. 
Bartók: Mikrokozmosz III–IV. 
Bartók: 10 könnyű zongoradarab 
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Beethoven: Leichte Klavierstücke 
Csajkovszkij: Jugend Album 
Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I. 
Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821 
Grecsanyinov: Gyermekalbum 
Hacsaturján: Gyermekalbum I–II. 
Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 
Kodály: Gyermektáncok (pl. 3, 7) 
Könnyű szonatinák zongorára   
Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 
Majkapar: Kis zongoradarabok  
Mozart:  Salzburger Tanzbüchlein 
Prokofjev: Kindermusik 
Schubert: Táncok 
Schumann: Jugend Album 
Soproni J.: Jegyzetlapok I–IV. (EMB) 
Tarka–barka gyűjtemény (Teőke M.) 
Teőke M.: Válogatott etűdök 
Balassa S.: Bagatellek op. 17/a, b, c 
Durkó Zs.: Gyermekzene 
Kocsár–művek (15 kis zongoradarab) 
Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi) 
Bizet: Négykezesek (Gyermekjátékok)  
Diabelli: Négykezes szonatinák 
Dvořák: Második szláv tánc 
Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi) 
Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével 
Romantikus zongorazene négy kézre. 
 
Követelmény 
 
Értelmes, muzikális formálás, tudatos és önálló munka. 
Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek előadása. 
Bach– vagy más barokk mű, teljes szonatina, romantikus, XX. századi (kortárs és Bartók), virtuóz 
jellegű művek. 
A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 
elsajátításáról. 
 
Év vég vizsga anyaga: 
 
– Egy barokk mű (ajánlott J. S. Bach–mű), 
– Egy szonatina–tétel, 
– Egy könnyű romantikus darab, 
– Egy XX. századi mű. 
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5. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
 
A szonatina mesterei I. (Csurka M. EMB) 
A klasszika mesterei (Csurka M. EMB) 
Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 
J. S. Bach: Kis fúgák 
Bartók: Gyermekeknek III–IV. 
Bartók: Mikrokozmosz IV–V 
Chopin  Mazurkák 
Couperin: 12 zongoradarab 
Czerny: Etűdök op. 821 
Czerny – Bertini: Etűdök 
Debussy: A kis néger 
Haydn: Szonáta 1/a, 1/b (Urtex) 
Mendelssohn: Lieder ohne Worte 
Mendelssohn: Gyermekdarabok 
Mozart: 6 bécsi szonáta 
Scarlatti: Szonáták 
Schubert: Táncok (EMB) 
Ránki Gy.: Két bors ökröcske (mese zenével) 
Ravel: Lúdanyó meséi 
Ravel: A Szép és a Szörny 
Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I–II. (Peters) 
Weiner: Lakodalmas 
 
Követelmény 
 
Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek stílusos előadása. 
Bach– vagy más barokk mű, Scarlatti szonáta, klasszikus szonatina vagy szonáta, romantikus, XX. 
századi (kortárs és Bartók) mű. 
A metrum, ritmus, valamint a tempótartás pontossága. 
Az anyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 
elsajátításáról. 
 
Év végi vizsga anyaga 
 
– Egy barokk mű (J. S. Bach–mű), 
– Egy szonatina vagy könnyű szonáta tétel, 
– Egy romantikus mű, 
– Egy XX. századi mű. 
 
 
6. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
 
J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 
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J. S. Bach: 15 kétszólamú invenció (Solymos, Urtext EMB) 
Bartók: Gyermekeknek IV. 
Bartók: Mikrokozmosz IV–VI. 
Chopin: Mazurkák 
Chopin: Keringők 
Czerny – Bertini: Etűdök zongorára 
Czerny: A kézügyesség iskolája I. 
Hacsaturján: Gyermek album 
Haydn: Sämtliche Klaviersonaten (Landon, WUE, EMB) 
Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 
Mozart: 6 bécsi szonatina 
Majkapar: Variációk 
Scarlatti: Szonáták (Urtext, Editio Musica Budapest ) 
Korai német zongoramuzsika (Könemann Music Budapest) 
Debussy: Children’s Corner (6056) 
Introduction to Polyphonic Playing (Á. Lakos) 
First Concert Pieces I. G. Frescobaldi – C. Ph. E. Bach (Á. Lakos) 
Sonatinen I–II. (A. Kemenes) 
Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky) 
Chr. Bach: Duetti 
Brahms:  Magyar táncok zongorára I–II. (EMB) 
Csajkovszkij–, Wagner–átiratok (Aszalós: A zongorázó gyermek III.) 
Frank Martin: Drei leichte Klavierstücke (Universal 1988) 
Mozart: Leichte Sonatinen für Klavier (Peters) 
 
Követelmény 
 
Kottahű zongorázásra való törekvés, 
Eddig tanult stílusok önálló, igényes megszólaltatása: önállóan megtanult darabok. 
A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 
elsajátításáról. 
 
Év végi vizsga anyaga 
 
– Egy barokk mű, 
– Egy szonatina vagy szonáta tétel, 
– Egy romantikus darab, 
– Egy XX. századi vagy impresszionista mű. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Művészeti alapvizsga követelmények 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Zongora főtárgy 
„A”tagozat minimum 10 perc 
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„B” tagozat minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
 
„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 prelúdium 
(EMB 1879) 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok (EMB 4250, EMB 6990, EMB 6991, EMB 
4321, EMB 13165), Telemann: Kezdők zongoramuzsikája (EMB 13452) nehézségi szintjén. 
 
 
– Klasszikus szonatina vagy szonáta–tétel, könnyebb variáció; Könnyű szonatinák (EMB 2719), 15 
könnyű szonáta, Szonatina album (EMB 1280), Clementi: C Op. 36 (Ricordi) Nr. 3., Haydn: D 
Hob. XVI/4, (Universal) Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina–
gyűjtemény (EMB 14412) nehézségi szintjén. 
– Romantikus mű; Schumann: Emlékezés (EMB 13543 kötetben), Színházi utóhangok, 
Csajkovszkij: Édes álmodozás (EMB 6715 kötetben), Pacsirtadal (EMB 6715 kötetben), Schubert: 
Táncok (EMB 13212), Keringők (EMB 7355) nehézségi szintjén. 
– XX. századi mű; Bartók Béla: Mikrokozmosz III. 84 Mulatság, 90 Oroszos 91–92, Kromatikus 
invenció IV/97 Notturno, Kodály: Gyermektáncok (Boosey & Hawkes) 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: 
 
– Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit–tétel; J. S. Bach: 18 kis prelúdium 
(EMB 1879) 9, 16, 17, Kétszólamú invenciók (EMB 6912) C, a, F nehézségi szintjén. 
– Klasszikus szonatina vagy szonáta–tétel, variáció; 15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták A Hob. 
XVI/12, (Universal) E Hob. XVI/13, (EMB 3658 kötetben) D Hob. XVI/14, (Universal) Mozart: 6 
bécsi szonatina (EMB 2395), Beethoven: Szonatinák (EMB 8648), Grazioli: G–dúr Szonáta 
nehézségi szintjén. 
– Romantikus mű; Schumann: Fantáziatánc (Peters), Chopin: Keringők (EMB 6787) a, h, 
nehézségi szintjén. 
– XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 100 népdalféle, 109 Bali szigetén, Mikrokozmosz: V. 
128, Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok (EMB 8377, EMB 8378, EMB 8379) nehézségi szintjén. 
A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 
7. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
 
Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 
J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 
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J. S. Bach: Kis prelúdiumok és fúgák 
Haydn: Szonáták (Urtex, Peters) 
Cimarosa: Szonáták 
Mozart: Rondo D–dúr K. 485 
Beethoven: Hat bagatell op. 126 
Beethoven: Écossaises 
Schubert: Ländle 
Mendelssohn: Lieder ohne Worte 
Schumann: Kinderszenen 
Chopin: Mazurkák 
Smetana: Zongoradarabok. 1 
Csajkovszkij: Évszakok 
Grieg: Norwegische Tänze 
Debussy: Children’s Corner 
Dohnányi: Induló 
Bartók: Gyermekeknek I–IV. 
Bartók: Mikrokozmosz V–VI 
Bartók: Szonatina 
Bartók: Három rondó népi dallamokkal 
Kodály: Hét zongoradarab 
Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 
Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 
Huszár: Csillagszóró (Teőke M.: Tarka–barka gyűjtemény) 
Bizet: Gyermekjátékok 
Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 
Debussy: Kis szvit 
Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 
 
Követelmény 
 
Ismerje a főbb harmóniai elemeket. 
A zongoraművek különböző karakterjegyeit, a hozzákapcsolódó hangszeres megoldásokkal. 
A tananyag körülbelül egyharmadát kotta nélkül játszandó. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga:  
 
- Három különböző stílusú mű (barokk, klasszikus szonáta tétel, előadási darab) 
 
 
8. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
 
Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 
J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 
J. S. Bach: Francia szvitek 
Händel:  Suiten (Peters) 
Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 
Cimarosa: Szonáták 
Mozart: Rondo D–dúr K. 485 
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Beethoven: Hat bagatell op. 126 
Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 
Schubert: Ländler–ek, écossaise–ek, keringők, menüettek 
Mendelssohn: Lieder ohne Worte 
Schumann: Kinderszenen 
Chopin: Keringők 
Chopin: Mazurkák 
Smetana: Zongoradarabok. 1 
Csajkovszkij: Évszakok 
Grieg: Norwegische Tänze 
Debussy: 2 Arabesque (E–dúr, G–dúr) 
Dohnányi: Induló 
Bartók: Gyermekeknek I–IV. 
Bartók: Mikrokozmosz V–VI 
Kodály: Hét zongoradarab 
Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 
Huszár: Csillagszóró (Teőke M.: Tarka–barka gyűjtemény) 
Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 
Debussy: Kis szvit 
Grieg: Peer Gynt szvit 
 
Követelmény 
 
A skála különböző billentésmódokban történő eljátszása. 
Alkalmazása a zenei stílusokban. 
Zenei karakterek megvalósítása. 
 
Év végi vizsga anyaga:  
 
- Három különböző stílusú mű (lehetőleg az egyik romantikus mű) 
 
 
9. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
 
Scarlatti: Szonáták 
J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 
J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 
J. S. Bach: Francia szvitek  
Haydn: D–dúr és G–dúr zongoraverseny 
Haydn: Szonáták 
Beethoven: Szonáták 
Schubert: Moments musicaux 
Schumann: Kinderszenen op. 15 
Chopin: Keringők 
Liszt: Etűdök (Zempléni) 
Brahms: Keringők op. 39 
Grieg–művek: Lírikus darabok 
Debussy: PreludesI–II. 
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Rachmaninov: Két fantasztikus tánc 
Mikrokozmosz V–VI. 
Bartók: Négy sirató ének 
Kodály: 7 zongoradarab 
Lutosławski: Bukoliki 
Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 
Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mező, EMB) 
Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB) 
Lutosławsky: Album for the Young (Chester Music) 
 
Követelmény  
 
Helyes pedálozás. 
A művek értelmes előadása. 
A zeneműveknek megfelelő billentésmód kialakítsa. 
A helyes tempók alkalmazása. 
 
Év végi vizsga anyaga 
 
– Egy barokk mű 
– Egy szonáta tétel 
– Egy előadási darab 
 
 
10. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
 
J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 
J. S. Bach: Francia szvitek 
Mozart: Szonáták 
Beethoven: Szonáták 
Schubert: Moments musicaux 
Schumann: Novelletten op. 21 
Chopin: Mazurkák 
Chopin: Prelűdök 
Liszt: Consolations 
Liszt: Etűdök (Zempléni) 
Brahms: Keringők op. 39 
Debussy: Preludes I–II. 
Bartók: Mikrokozmosz V–VI. 
Bartók: Kolindák I. 
Kodály: 7 zongoradarab 
Lutosławski: Bukoliki 
Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 
Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mező, EMB) 
Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB) 
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Követelmény  
 
Zenei karakterek hangszín és tempóbeli megvalósítása. 
Érzékeny zenei kíséret kialakítása. 
A különböző billentésmódok megfelelő alkalmazása. 
Stílushű előadása a műnek. 
 
Év végi vizsga anyaga 
 
– Egy barokk mű 
– Egy szonáta tétel 
– Egy előadási darab 
 
Továbbképző évfolyam „B” tagozat 
 
Ezek a tanulók nem zenei jellegű tanulmányaik mellett meg akarják őrizni a zenei pálya 
választásának lehetőségét. Ebből következik, hogy az „A” tagozatnál bővebb, átfogóbb tananyagot 
kell elvégezniük. 
 
7. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
 
J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 
J. S. Bach: Francia szvitek 
Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 
Beethoven: Hat bagatell op. 126 
Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 
Schubert: Ländler–ek, écossaise–ek, keringők, menüettek 
Mendelssohn: Lieder ohne Worte 
Schumann: Kinderszenen 
Liszt: Etűdök (Zempléni) 
Chopin: Keringők 
Smetana Zongoradarabok. 1 
Csajkovszkij: Évszakok 
Debussy: Children’s Corner 
Dohnányi: Induló 
Bartók: Mikrokozmosz V–VI 
Bartók: Három rondó népi dallamokkal 
Kodály: Hét zongoradarab 
Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 
Debussy: Kis szvit 
Grieg: Peer Gynt szvit 
Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 
 
Követelmény 
 
Fokozott önállóság a darabok tanulása során. 
Stílushű előadás a tempónak megfelelően. 
Differenciált pedál használat. 
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Év végi vizsga anyaga 
 
– Egy etűd 
– Egy barokk mű 
– Egy szonáta tétel 
– Egy szabadon választott mű 
 
 
8. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
 
J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 
J. S. Bach: Francia szvitek 
Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 
Beethoven: Hat bagatell op. 126 
Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 
Schubert: Ländler–ek, écossaise–ek, keringők, menüettek 
Mendelssohn: Lieder ohne Worte 
Schumann: Kinderszenen 
Liszt: Etűdök (Zempléni) 
Chopin: Keringők 
Smetana Zongoradarabok. 1 
Csajkovszkij: Évszakok 
Debussy: Children’s Corner 
Dohnányi: Induló 
Bartók: Mikrokozmosz V–VI 
Bartók: Három rondó népi dallamokkal 
Kodály: Hét zongoradarab 
Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 
Debussy: Kis szvit 
Grieg: Peer Gynt szvit 
Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 
 
Követelmény 
 
Különböző díszítések stílushű alkalmazása. 
Az Alberti basszus könnyed és biztonságos játéka. 
A polifon hallás érzékenysége. 
A zongora hang igényes megszólalására való törekvés. 
A kontrollált gyakorlás igénye. 
 
Év végi vizsga anyaga 
 
– Egy etűd, 
– Egy barokk mű, 
– Egy szonáta tétel, 
– Egy szabadon választott mű. 
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9. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
 
Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 
J. S. Bach: Háronszólamú Invenciók 
J. S. Bach: Francia szvitek 
Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 
Mozart: Szonáták 
Beethoven: Szonáta 
Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 
Schubert: Impromtus 
Schumann: Kinderszenen 
Liszt: Etűdök (Zempléni) 
Chopin: Keringők 
Chopin: Mazurkák1 
Dohnányi: Induló 
Bartók:Mikrokozmosz –V–VI 
Bartók: Tizennégy bagatell 
Bartók: Három csíkmegyei népdal 
Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 
Grieg: Peer Gynt szvit 
Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 
 
Követelmény 
 
Árnyaltabb hangszínek megoldása, differenciált kíséret alkalmazása. 
Tudatos, és érzékeny pedál használata. 
Biztonságos technikai tudás. 
 
Év végi vizsga anyaga 
 
– Egy etűd, 
– Egy barokk mű, 
– Egy szonáta tétel, 
– Egy szabadon választott mű. 
 
 
10. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
 
Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 
J. S. Bach: Háronszólamú Invenciók 
J. S. Bach: Francia szvitek 
Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 
Mozart: Szonáták 
Beethoven: Szonáta 
Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 
Schubert: Impromtus 



 139 

Schumann: Kinderszenen 
Liszt: Etűdök (Zempléni) 
Chopin: Keringők 
Chopin: Mazurkák1 
Dohnányi: Induló 
Bartók: Mikrokozmosz –V–VI 
Bartók: Tizennégy bagatell 
Bartók: Három csíkmegyei népdal 
Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 
Grieg: Peer Gynt szvit 
Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 
 
Követelmény 
 
Képes legyen a tanuló tehetségéhez mérten a mű tudatos interpretációjára. 
Legyen állóképessége és biztonságos technikai tudása a tanulónak a nagyobb zenei művek 
előadásához. 
 
Év végi vizsga anyaga 
 
– Egy etűd, 
– Egy barokk mű, 
– Egy szonáta tétel, 
– Egy szabadon választott mű. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
Művészeti záróvizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Zongora főtárgy 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 erc 
 
A vizsga tartalma 
 
„A” tagozat 
A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 
– Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab vagy szvit–tétel, vagy könnyebb barokk variáció; 
Händel: Könnyű zongoradarabok Chaconne (EMB 6991 kötetben), Scarlatti: Szonáta C K.513 h 
K. 377, (EMB 7817 kötetben) Bach: Francia szvit (EMB 7190) tánctételek nehézségi szintjén. 
– Klasszikus szonáta–tétel; Beethoven: Szonáta G Op. 49 (EMB 8152) no 2 I tétel, Beethoven: 
Szonáta G. Op. 79. (Schott); rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 (Peters) 
nehézségi szintjén. 
– Romantikus mű; Schumann: Kinderszenen (EMB 7146), Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül 
(EMB 7354) 14., 19, Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 (EMB 6877 kötetben, PWM kötetben) 
nehézségi szintjén. 
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– 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 
 
Négy különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 
– Egy barokk mű; többszólamú szerkesztésben írt darab vagy szvit–tétel; J. S. Bach: h–moll 
háromszólamú invenció (EMB 6913), Francia szvit (EMB 7190) Esz Allemande, Courande, 
Sarabande. Scarlatti: A–dúr szonáta K.453. nehézségi szintjén. 
– Egy klasszikus szonáta–tétel; Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19 (Peters), Mozart: C–dúr szonáta 
KV. 309 (EMB 3996 kötetben, EMB 3997 kötetben, Peters kötetben) nehézségi szintjén. 
– Romantikus mű; Liszt–Zempléni: Etűd (EMB 766) 2 a, Liszt: Consolation (EMB 12697) Desz 
nehézségi szintjén. 
– XX. századi mű; Bartók: Szonatina (EMB 117), Mikrokozmosz VI (EMB 130) Hat tánc bolgár 
ritmusban, Debussy: Arabesque (EMB 6029) E nehézségi szintjén. 
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Jó minőségű zongora vagy pianínó.  
2 darab változtatható magasságú zongoraszék. 
2 darab különböző magasságú zsámoly. 
Metronóm. 
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2. GITÁR 
 
Az alapfokú művészetoktatás "klasszikus gitár" tantárgyának hangszere a hat húros, 
nylonhúrozású, hagyományos akusztikus gitár.  
 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
 
Ajánlott tananyag 
Puskás T.: Gitáriskola 
Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I. 
Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal 
 
Követelmények 
Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és egyszerű 
népdalok játéka legalább pentaton, pentachord hangterjedelemben.  
Olyan könnyű gyakorlatok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Két népdal, illetve gyermekdal, 
– Egy könnyű etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok. 
 
 
2. évfolyam 
 
Ajánlott tananyag 
Puskás T.: Gitáriskola 
Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I. 
Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal 
 
Követelmények 
Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és egyszerű 
népdalok játéka legalább pentaton, pentachord, hexachord hangterjedelemben.  
Népdalfeldolgozások ostinato, vagy dudabasszus kisérettel. 
Olyan könnyű darabok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Két népdal, illetve gyermekdal, 
– Két etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 142 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Puskás T.: Gitáriskola 
Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I. II. 
Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok I. 
Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal 
Fodor – Marnitz – Vass: Gitáros képeskönyv 
 
Követelmények 
Egyszólamú népdalok eljátszása p, illetve i–m–a ujjakkal, tirando, vagy apoyando, váltott 
pengetéssel. 
Könnyű kétszólamú népdalfeldolgozások és előadási darabok együttpengetéssel. 
A többszólamúság megjelenésével – az egész tanulási folyamatban – ügyeljünk a gondos 
szólamvezetésre a ritmusértékek szólamonkénti pontos betartásával. 
Könnyű arpeggio pengetésű etűdök, előadási darabok sok üres húrral. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy magyar népdal, 
– Egy etűd, melyben megtalálható az arpeggio valamilyen formája, 
– Két előadási darab, melyben megvalósul az együttpengetéses kétszólamúság. 
 
 
2. évfolyam „A” tagozat 
 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola II., III. 
Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok II., III. 
Fodor–Marnitz–Vass: Gitáros képeskönyv 
 
Követelmények 
Könnyű kétszólamú darabok eljátszása. 
Az arpeggio pengetés egyszerű darabokban (pl. Carulli, Carcassi, Sor).  
Lapról játék az előző év nehézségi szintjén. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző jellegű darab. 
 
 
3. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola III., IV. 
Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok II.–IV. 
Fodor–Marnitz–Vass: Gitáros képeskönyv 
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 
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Követelmények 
Egy adott technikai problémát feldolgozó etűd megvalósítása (pl. kötés, kisbarré).  
Az első fekvés összekapcsolása más fekvésekkel egy mérsékelt tempójú etűdben, vagy előadási 
darabban. 
Könnyű tánctétel jellegzetességeinek megvalósítása. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző jellegű előadási darab. 
 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola III.– V. 
Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.–VI. 
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 
F. Sor Op. 31.–35. 
Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 
Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 
Brouwer: Etűdök I–V. 
 
 
Követelmények 
Reneszánsz, barokk tánctételek és klasszikus darabok stílusos megszólaltatása.  
Terjedelmesebb etűd megtanulása.  
Rövid, könnyű XX. századi vagy kortárs darabok megtanulása. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
 
 
5. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola IV.– V. 
Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok V.–VIII. 
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 
F. Sor Op. 31.–35. 
Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 
Aguado: Etűdök I. 
Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai. 
Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 
Brouwer: Etűdök VI.–X. 
Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből könnyebb tételek. 
A Musica per Chitarra sorozat kiadványaiból az évfolyam nehézségi szintjének megfelelően 
válogatva. 
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Követelmények 
Mérsékelt tempójú etűd, amely magasabb fekvéseket is érint.  
Klasszikus tánctételek (pld. Sor Walzerek) előadása.  
Romantikus, (pld. Marschner: Bagatell) és XX. századi, vagy kortárs darabok (Pld. Brouwer Etűd 
VI–X.) eljátszása. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi, vagy kortárs 
darab. 
 
 
6. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Aguado: Etűdök 
Carcassi Etűdök op. 60 
Giuliani: Etűdök 
Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V. 
Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok VII–VIII. 
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 
Régi spanyol muzsika 
Bach – Szendrey: 20 könnyű darab 
Bartók – Szendrey: Gyermekeknek 
Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb. 
F. Sor: Etűdök op. 35, op. 31 
Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus 
Brouwer: Etűdök VI.–X. 
Faragó: Musica Ficta 
Pavlovits Dávid gitárdarabjai. 
 
Követelmények 
Tudni kell a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) tételét helyes tempóarányokkal 
játszani. 
Tanuljon meg a tanuló egy terjedelmesebb, vagy élénkebb tempójú etűdöt is. 
Játsszon a romantikus, XX. századi, és kortárs zeneszerzők műveiből. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi, vagy kortárs 
darab. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 
„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 
hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, 
hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb 
követelményeinek.  
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2. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola II.–IV. 
Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok II.–IV. 
Fodor–Marnitz–Vass: Gitáros képeskönyv 
 
Követelmények 
Az arpeggio pengetés megvalósítása egyszerű etűdben (Carcassi, Carulli, Sor).  
A dinamikai árnyalás gyakorlati megvalósítása. 
Az első fekvés más fekvéssel való összekapcsolása egyszerű etűdben vagy előadási darabban. 
A reneszánsz táncok  jellegzetességeinek megfigyelése. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 
– Egy etűd, 
– Három különböző jellegű darab. 
 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola III.– V. 
Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.–VI. 
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 
F. Sor Op. 31.–35. 
Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 
Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 
Brouwer: Etűdök I–V. 
 
Követelmények 
Barokk és klasszikus tánctételek díszítése. 
Nehézségi szint: Brescianello, G. Sanz és könnyebb Weiss darabok, Sor: Etűdök op. 31, op. 35 
sorozat és Walzerek. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 
– Egy etűd, 
– Három különböző jellegű darab 
 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola IV.– V. 
Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok V.–VIII. 
Repertoire gitárra (EMB Z.14445) 
F. Sor Op. 31.–35. 
Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 
Aguado: Etűdök I. 
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Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai. 
Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 
Brouwer: Etűdök VI.–X. 
Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből könnyebb tételek. 
 
Követelmények 
Különböző fekvések használata etűdökben.  
Klasszikus tánctétel, romantikus vagy impresszionista darabot, illetve rövid XX. századi műveket 
stílushű előadása. 
Nehézségi szint: Aguado: Etűdök, Carcassi: Etűdök op. 60, Ponce: Prelűdök stb. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 
– Egy etűd, 
– Három különböző jellegű darab. 
 
 
5. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Aguado: Etűdök 
Carcassi: Etűdök op. 60 
Giuliani: Etűdök 
Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V. 
Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok VII–VIII. 
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 
Régi spanyol muzsika 
Bach – Szendrey: 20 könnyű darab 
Bartók – Szendrey: Gyermekeknek 
Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb. 
F. Sor:  Etűdök op. 35, op. 31 
Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus 
Bartók–Szendrey: Gyermekeknek 
Brouwer: Etűdök VI.–X.  
Faragó: Musica Ficta 
 
Követelmények 
Játsszon a tanuló reneszánsz műveket.  
Tudja előadni helyes tempóaránnyal a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) tételét. 
Tanuljon meg a tanuló legalább egy terjedelmes etűdöt is. 
Szólaltasson meg legalább egy mérsékelt tempójú romantikus művet. 
Nehézségi szint: L. Milan pavane–jai, de Visée tánctételei, könnyű Tarrega–, Marschner–darabok, 
Carcassi: Etűdök op. 60. 
 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 
– Egy etűd, 
– Három különböző jellegű darab. 
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6. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Carcassi: Etűdök op. 60, Capricciók 
Giuliani: Etűdök 
Legnani: Capricciók 
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 
Dowland: Táncok és Fantáziák 
Bach: Sonate e Partite könnyebb tételei 
Bach: Lantművek (Sárközy) könnyebb tételei 
Giuliani: Szonáta op. 15. 
Napoleon Coste: Etűdök, előadási darabok 
Tarrega: Mazurkák, Tango 
A Musica per Chitarra Mertz kötetei 
Könnyű koncertdarabok gitárra (Mosóczi–Nagy) 
Bartók–Szendrey: Gyermekeknek 
Villa–Lobos: e–moll Prelűd 
Brouwer: Etűdök XI–XV. 
XX. századi  magyar szerzők darabjai (pld. Farkas Ferenc) 
Kortárs szerzők (pld. Pavlovits Dávid gitárdarabjai.) 
 
Követelmények 
Különböző karakterű, nehezebb barokk tánctételek előadása. 
Technikafejlesztés gyors előadási darabokkal, illetve etűdökkel. 
Nehézségi szint: Bach–szvitek/partiták könnyebb tánctételei, Legnani, Sor darabjai, Carcassi: 
Etűdök op. 60, Brouwer–etűdök, Villa–Lobos–prelűdök. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 
– Egy etűd, 
– Három különböző jellegű darab. 
 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Gitár főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– 3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, váltott pengetéssel, közepes tempóban, vagy 
kromatikus skála 1 húron fekvésváltással. 
– Egy klasszikus etűd; Sor: Op. 31., Op. 35., Carcassi: Op. 60./2., 3., 6., 7. etűdök nehézségi 
szintjén. 
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– Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken: 
Reneszánsz zene: pld. Reneszánsz magyar táncok gitárra (Edition Simonffy 151)  
Barokk zene: pld. Brescianello, Weiss tánctételei, Bach: Notenbüchlein für A. M. Bach átiratai 
(Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V., Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet.) 
Klasszikus zene: pld. Carulli: Larghetto alla siciliana (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./78.) 
Carcassi: Capriccio (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./50.) Sor: Allegretto (Szendrey: 
Gitárgyakorlatok VI./1.) 
Romantikus zene: pld. Marschner: Bagatelle (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./79.) 
XX. századi / Kortárs zene;. Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből könnyebb darabok: 1–5., 10. 
(EMB Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok gitártanulóknak I./5., 
8. (EMB Z. 8883) (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola IV./48.) Brouwer: Estudios sencillos I–X. nehézségi 
szintjén. 
 
„B” tagozat 
– 3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, ritmusvariációval, gyorsabb tempóban, vagy 
kromatikus skála 1 húron fekvésváltással, gyorsabb tempóban. 
– Egy klasszikus etűd; Carcassi: Op. 60./8.–17. etűdök nehézségi szintjén. 
– Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken: 
Reneszánsz zene: pld. Luis Milan: 6 Pavane  
Barokk zene: pld. J. Dowland: Seven Pieces, Robert de Visée: d–moll Szvit tételei, Bach: Sonate e 
Partite, Lantművek könnyebb tételei. 
Klasszikus zene: pld. Sor: Menüettek, Keringők, Giuliani: C–dúr Szonáta op. 15.   
Romantikus zene: pld. Tarrega könnyebb darabjai (Mazurkák) 
XX. századi / Kortárs zene;. Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből 6., 13., 17., 21. (EMB Z.7495) 
(Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok gitártanulóknak I., II. (EMB Z. 8883, 
Z. 12065) Brouwer: Estudios sencillos VI–XV. nehézségi szintjén. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 
7. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Carcassi: Op. 60  
Sor: Etűdök Op.29. 
Adrian Le Roy: Fantáziák és táncok 
Losy, Roncalli, Brescianello többtételes művei 
Carcassi, Carulli, Giuliani szonátatételei. 
Ponce: Prelűdök 
Brouwer: Etűdök XI–XX. 
Könnyű kortárs művek (Farkas, Sári, Szokolay, Kováts) 
 
Követelmények 
A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a 
szólamvezetések pontos megvalósítására.  
Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd  
– Három különböző stílusú előadási darab. 
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8. évfolyam“A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Carcassi: Etűdök Op. 60 
Sor: Etűdök Op. 29. 
Giuliani: Etűdök Op. 48. 
Brouwer: Etűdök, könnyebb előadási darabok 
Mudarra és Narvaez fantáziák 
Bach: Lantművek tételei 
Weiss: Szvit tételek 
Sor: Menüettek 
Ponce: Prelűdök 
Villa–Lobos: Prelűdök 
Bartók–Szendrey: Gyermekeknek 
Kortárs zene a technikai szintnek megfelelően. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.  
Az előadásmód fejlesztése a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
 
 
9. évfolyam“A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Sor: Etűdök Op. 29 
Coste: Etűdök Op. 38. 
Tarrega, Sagreras, Pujol etűdök. 
Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok tételei. 
Diabelli: Szonáták 
Giuliani és Sor könnyebb variációs művei. 
Lauro: Vals–ok 
Barrios kisebb művei. 
 
Követelmények 
Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
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10. évfolyam“A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Sagreras, Pujol, Villa–Lobos etűdök 
Reneszánsz táncok és fantáziák  
Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok tételei 
Giuliani, Sor és Coste szonáták, variációk 
Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai 
Villa–Lobos: Choros 
Leo Brouwer gitárdarabjai 
 
Követelmények 
Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 
7. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Carlevaro: Serie didactica para guitarra 
Scott Tennant: Pumping nylon 
Carcassi: Op. 60  
Sor: Etűdök Op.29. 
Adrian Le Roy: Fantáziák és táncok 
Losy, Roncalli, Brescianello többtételes művei 
Carcassi, Carulli, Giuliani szonátatételei. 
Ponce: Prelűdök 
Brouwer: Etűdök XI–XX. 
Könnyű kortárs művek (Farkas, Sári, Szokolay, Kováts) 
 
Követelmények 
A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a 
szólamvezetések pontos megvalósítására.  
Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
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8. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Carlevaro: Serie didactica para guitarra 
Scott Tennant: Pumping nylon 
Carcassi: Etűdök Op. 60 
Sor: Etűdök Op. 29. 
Giuliani: Etűdök Op. 48. 
Brouwer: Etűdök, előadási darabok 
Mudarra és Narvaez fantáziák 
Bach: Lantművek tételei 
Weiss: Szvit tételek 
Sor: Menüettek 
Ponce: Prelűdök 
Villa–Lobos: Prelűdök 
Bartók–Szendrey: Gyermekeknek 
Kortárs zene a technikai szintnek megfelelően. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.  
Fejlődjön játéka a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába.  
Legyen képes adottságainak megfelelően intenzív zenei gesztusok megvalósítására. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
 
 
9. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Carlevaro: Serie didactica para guitarra 
Scott Tennant: Pumping nylon 
Sor: Etűdök Op. 29 
Coste: Etűdök Op. 38. 
Tarrega, Sagreras, Pujol etűdök. 
Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok  
Weiss: Passacaglia 
Diabelli: Szonáták 
Giuliani és Sor könnyebb variációs művei. 
 Lauro: Vals–ok 
Barrios művei. 
 
Követelmények 
Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
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10. évfolyam “B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Carlevaro: Serie didactica para guitarra 
Scott Tennant: Pumping nylon 
Luigi Biscaldi: Esercizi speziali di virtuosismo 
Sagreras, Pujol, Villa–Lobos etűdök 
Reneszánsz táncok és fantáziák kapodaszter használatával is. 
Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok tételei. 
Giuliani, Sor és Coste szonáták, variációk. 
Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai 
Villa–Lobos: Choros 
Különböző hangeffektusokat tartalmazó XX. Századi, vagy kortárs darabok (pld. Brouwer, 
Patachich Iván gitárdarabjai.) 
 
Követelmények 
A tanuló legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére.  
Gazdag hangszínek és karakterek megvalósítására.  
Többtételes szvit vagy szonáta megtanulására.  
Könnyebb barokk versenymű egy tételének előadására.  
A kortárs zenében előforduló hangeffektusok kivitelezésére. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Gitár főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Három oktávos dúr–vagy moll skála, vagy tercskála. 
– Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 (Universal) nr. 
1., Aguado: Etűdök II. kötetből (EMB 12378) nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 (EMB 
12963) nr. 20., 21., Leo Brouwer VI–XV. nehézségi szintjén. 
– Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes; reneszánsz és barokk 
darabok; John Dowland: Táncok és Fantáziák (EMB 8769), J. S. Bach: Könnyű tánctételek, 
Lantszvitek (EMB 13184), klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli (EMB 8821), Giuliani 
(EMB 12182, EMB 8931, EMB 8932), F. Sor művei (EMB 8799, 14445 kötetben, Ricordi, 
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Universal); Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc (EMB 13519 kötetben), F. Tarrega: Marieta, 
Rosita; XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303), Villa–Lobos: Prelud II. V. 
nehézségi szintjén 
– Egy kamaramű; Scarlatti: Öt Szonáta két gitárra (Fodor–Mosóczi) nehézségi szintjén. 
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
Három oktávos dúr–vagy moll skála, vagy tercskála, szextskála 
– Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden op. 29 
(Universal) nr. 4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. (EMB 12963) nr. 22., 23., 24., Villa–Lobos: 
Etűdök nehézségi szintjén. 
– Két 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 (EMB 7031, 
EMB 7793, EMB 12033), J. Dowland: Luis Milan, Gaspar Sanz, Frescobaldi művei (EMB 13248), 
J. S. Bach: Lantszvitek (EMB 13184), csellószvitek tételei, valamint szonáták és partiták tételei; 
Fernando Sor szonátái; romantikus szerzők, pl. F. Tárrega Romantikus darabok (EMB 8327) J. K. 
Mertz (EMB 13157, EMB 13519) továbbá Moreno–Torroba, Manuel de Falla, Isaak Albéniz,  
Augustin Barrios Mangoré művei; XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303), 
Villa–Lobos: Prelüdök, Choros nehézségi szintjén. 
– Egy kamaramű; Vivaldi könnyebb versenyművei, Giuliani: Duo Concertante per flauto e 
chitarra, Joplin: Ragtime nehézségi szintjén. 
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes test– és hangszertartás, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszer.  
Legalább két darab kottatartó, két darab állítható lábzsámoly. 
Félévenként egy húrkészlet.  
Metronóm. 
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3. 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 
hangképző szervek (felnőtt gége, illetve hangszalagok) alkalmasak, így a magánének–tanulást 15–
18 éves korban lehet elkezdeni (ez nemtől és hangfajtól függően változik).  
 
 
Előképző évfolyam 
 
1. évfolyam 
 
Követelmény 
A magyar népdalok stílusos éneklése. 
4–5 kíséret nélküli, vagy kis hangterjedelmű, kísérettel ellátott népdal. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Két kíséret nélküli, vagy kis hangterjedelmű, kísérettel ellátott népdal. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam „A” tagozat 
 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Bárdos: Érik a szőlő (Zeneműkiadó) 
Molnár – Kern: Daloskert (Zeneműkiadó) 
Járdányi: Röpülj páva (Zeneműkiadó) 
Ránki: Fekete szőlő (EMB) 
Ádám J.: Virágim, virágim (EMB) 
Bartók – Kodály: Magyar népdalok (EMB) 
Szép a páva (EMB) 
Bodza K.: Énekiskola I. (Tankönyvkiadó) 
Kerényi: Százszínű csokor (EMB) 
Magyar népzene (lemezantológia) 
Schola cantorum I–XI. 
Régi magyar dalok gitárkísérettel I–III. (EMB) 
Ádám J.: A dal mesterei I–III. (EMB) 
Kerényi: Énekiskola I–II. (EMB) 
Váginé: Dalgyűjtemény I–II. (Tankönyvkiadó) 
Molnár J.: Eufonetika 
Montágh: A tiszta beszéd (Calibra) 
Adorján I.: Hangképzés, énektanítás (Eötvös József) 
Kerényi: Az éneklés művészete (EMB) 
Fischer: A beszéd művészete (Gondolat) 
Jelinek G.: Út a természetes énekléshez (Akkord) 
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Követelmény 
Könnyed, laza testtartás. 
A mélylégzés alapjainak elsajátítása. 
A helyes beszédtechnika alapjainak elsajátítása. 
A tiszta intonáció igényének elsajátítása. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Két népdal (az egyik esetleg kíséret nélkül), 
– Egy műdal. 
A dalokat kotta nélkül kell előadni, a műdalokat zongorakísérettel. 
 
 
2. évfolyam „A” tagozat  
 
Ajánlott és használt tananyag 
Az első évfolyamnál felsorolt kötetek, valamint: 
Ádám J.: A dal mesterei (további kötetek) (EMB) 
Kodály: Magyar népzene (a sorozat könnyebb darabjai) (EMB) 
Sík – Szabados: Műdalok (Rozsnyai Kiadó) 
Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 
 
Követelmény 
Helyes légzéstechnika továbbfejlesztése. 
Laza állejtés, lágy hangindítás. 
Helyes szövegkiejtés énekelt szövegben. 
Barokk és klasszikus stílus ismerete. 
Zenei előírások ismerete, értelmezése. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy népdal, 
– Két különböző stílusú dal. 
A műveket kotta nélkül kell előadni, a műdalokat zongorakísérettel. 
 
 
3. évfolyam „A” tagozat  
 
Ajánlott és használt tananyag 
Haydn, Mozart, Beethoven dalkötetei  
Mendelssohn, Schumann, Schubert dalkötetei  
Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 
Bartók: Nyolc magyar népdal (Boosey & Hawkes) 
Farkas, Sugár, Kósa dalai (EMB) 
Vaccai: Metodo prattico (Peters) 
Lütgen: Kehlfertigkeiten (Peters) 
Parisotti: Arie antiche I–III. (Ricordi) 
 
Követelmény 
A levegő egyenletes áramoltatása. 
Legato éneklés. 
Szövegkiejtés továbbfejlesztése. 
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Zenei és szöveghangsúlyok. 
Rezonancia fejlesztése. 
Hangterjedelem növelése. 
Romantikus stílus ismerete. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Két népdal, illetve népdalfeldolgozás, 
– Egy barokk vagy klasszikus dal, 
– Egy XX. századi magyar mű vagy romantikus dal. 
A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 
 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Kodály: Magyar népzene I–XI. (középnehézségű darabok) (EMB) 
Kodály: Énekszó (EMB) 
Bartók: 20 magyar népdal (Boosey & Hawkes) 
Bach: Geistliche Lieder (Breitkopf) 
Brahms, Csajkovszkij, Muszorgszkij dalkötetei 
 
Követelmény  
Az ajánlott anyag elvégzése 
Hangterjedelem dinamikai és színbeli kiegyenlítése 
A vokálisok színbeli kiegyenlítése 
Staccato éneklés 
A posztromantikus és a XX. századi zenei stílusok ismerete 
Memóriafejlesztés 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy magyar népdalfeldolgozás, 
– Egy barokk vagy klasszikus dal, 
– Egy romantikus dal, 
– Egy XX. századi magyar mű. 
A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 
 
 
5. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Az eddigi kötetek, továbbá: 
Händel–áriák  
Kodály: Négy dal (EMB) 
Brahms, Wolf, Mahler dalkötetei  
Különféle kiadásban megjelent áriaalbumok 
 
Követelmény 
Az ajánlott anyag elvégzése 
A rezonanciák továbbfejlesztése 
Az önálló gyakorlás kialakítása 



 157 

A színpadi viselkedés, megjelenés kialakítása 
A recitativo éneklés 
A különböző műfajok (opera, oratórium, kantáta) ismerete 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy XX. századi magyar mű, 
– Egy romantikus dal, 
– Egy szabadon választott dal, 
– Egy ária (kantátából, oratóriumból, operából). 
A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 
 
 
6. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
R. Strauss, Ravel, Dvořák, Britten, Debussy, Honegger, De Falla művei 
További opera– és oratórium–albumok 
 
Követelmény  
Az ajánlott anyag elvégzése. 
Hangszeres és énekes partnerekkel való együttműködés. 
Az éneklés teljes önkontrollja. 
Dinamikai és hangszínbeli árnyalás tökéletesítése. 
A könnyű műfajok/sanzon, kuplé, operett, musical ismerete. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy nehezebb magyar népdalfeldolgozás, 
– Egy romantikus vagy későromantikus dal, 
– Egy szabadon választott ária (kantátából, oratóriumból vagy operából), 
– Egy XX. századi mű. 
A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 
2. évfolyam „B” tagozat 
 
 
Követelmény  
A zenei memória fejlesztése. 
A rezonancia fejlesztésének alapjai. 
Helyes légzéstechnika továbbfejlesztése. 
Laza állejtés, lágy hangindítás. 
Helyes szövegkiejtés énekelt szövegben. 
Barokk és klasszikus stílus ismerete. 
Zenei előírások ismerete, értelmezése. 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Az első évfolyamnál felsorolt kötetek, valamint: 
Ádám J.: A dal mesterei (további kötetek) (EMB) 
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Kodály: Magyar népzene (a sorozat könnyebb darabjai) (EMB) 
Sík – Szabados: Műdalok (Rozsnyai Kiadó) 
Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy népdal, 
– Két különböző stílusú műdal, 
– Egy duett, tercett vagy hangszeres (nem zongora–) kísérettel ellátott mű. 
A műveket kotta nélkül, a műdalokat zongorakísérettel kell előadni. 
 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Haydn, Mozart, Beethoven dalkötetei  
Mendelssohn, Schumann, Schubert dalkötetei 
Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 
Bartók: Nyolc magyar népdal (Boosey & Hawkes) 
Farkas, Sugár, Kósa dalai (EMB) 
Vaccai: Metodo prattico (Peters) 
Lütgen: Kehlfertigkeiten (Peters) 
Parisotti: Arie antiche I–III. (Ricordi) 
Gluck: Lieder 
Bach: Geistliche Lieder (Breitkopf) 
Váginé: Dalgyűjtemény II–III. (Tankönyvkiadó) 
Kodály: Énekszó 
Huzella, Váry, Szokolay, Hajdu, Reinitz és mások dalai. 
 
Követelmény  
A hangterjedelem növelése. 
A rezonancia tudatos alkalmazása. 
A levegő egyenletes áramoltatása. 
Legato éneklés. 
Szövegkiejtés továbbfejlesztése. 
Zenei és szöveghangsúlyok. 
Rezonancia fejlesztése. 
Hangterjedelem növelése. 
Romantikus stílus ismerete. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy igényesebb népdalfeldolgozás vagy XX. századi magyar mű, 
– Egy könnyű barokk, illetve klasszikus ária vagy romantikus dal, 
– Egy szabadon választott mű, 
– Egy kamaramű. 
A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 
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4. évfolyam „B” tagozat  
 
Ajánlott és használt tananyag 
Kodály: Magyar népzene I–XI. (középnehézségű darabok) (EMB) 
Kodály: Énekszó (EMB) 
Bartók: 20 magyar népdal (Boosey & Hawkes) 
Bach: Geistliche Lieder (Breitkopf) 
Brahms, Csajkovszkij, Muszorgszkij dalkötetei 
Hindemith, Mahler, Wolf, Debussy, Fauré, Kabalevszkij, Prokofjev, Grieg, Dvořák, Britten 
dalkötetei 
Händel–áriák (Peters) 
Ária–albumok (EMB, Peters) 
 
Követelmény 
A levegővezetés és támasz fogalmának tudatosítása. 
Az eddig megszerzett készségek alkalmazása a zenei előírások megvalósításában. 
Az ajánlott anyag elvégzése. 
Hangterjedelem dinamikai és színbeli kiegyenlítése. 
A vokálisok színbeli kiegyenlítése. 
Staccato éneklés. 
A posztromantikus és a XX. századi zenei stílusok ismerete. 
Memóriafejlesztés. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy XX. századi mű, 
– Egy barokk vagy klasszikus dal, 
– Egy romantikus vagy későromantikus dal, 
– Egy szabadon választott opera– vagy oratórium–ária, 
– Egy kamaramű. 
A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. A vizsga anyagából legalább két művet 
magyarul kell énekelni. 
 
 
5. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Kodály: A magyar népzene I–XI. (nehezebb darabok) (EMB) 
Bartók: 20 magyar népdal (Boosey & Hawkes) 
Liszt–dalkötetek (EMB) 
Sztravinszkij, Milhaud, Poulenc, Respighi, Honegger művei 
 
Követelmény  
Díszítések, trillák, könnyebb futamok. 
Az állóképesség fokozása. 
A rezonanciák továbbfejlesztése. 
Az önálló gyakorlás kialakítása. 
A színpadi viselkedés, megjelenés kialakítása. 
A recitativo éneklés. 
A különböző műfajok (opera, oratórium, kantáta) ismerete. 
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Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy XX. századi mű, 
– Egy oratórium– vagy kantátaária, 
– Egy romantikus vagy későromantikus dal, 
– Egy klasszikus, vagy romantikus ária, 
– Egy kamaramű. 
A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. A vizsgaanyagból legalább két művet 
magyarul kell énekelni. 
 
 
6. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Az eddigi kötetek, továbbá: 
Kodály: Öt dal (EMB) 
Kodály: Megkésett melódiák 
Bartók: Öt dal op. 15, op.16 
Az ifjú Bartók (EMB) 
Rachmanyinov, Berg, Webern, Schönberg dalai 
Kósa, Kadosa, Petrovics, Balassa, Kurtág, Farkas Ferenc és mások dalai 
Oratórium– és kantáta–kötetek 
Kortárs magyar, fiatal szerzők (esetleg még kiadatlan) művei 
 
Követelmény  
A teljes zenei anyag fölényes technikájú éneklése. 
A hangterjedelem teljes kiépítése. 
Hangszeres és énekes partnerekkel való együttműködés. 
Az éneklés teljes önkontrollja. 
Dinamikai és hangszínbeli árnyalás tökéletesítése. 
A könnyű műfajok/sanzon, kuplé, operett, musical ismerete. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Négy különböző stílusú mű, 
– Egy ária, 
– Egy kamaramű. 
A műveket kotta nélkül (kivéve oratóriumária és kamaramű), zongorakísérettel kell előadni. 
A vizsgaanyagból legalább két művet magyarul kell énekelni. 
 
 
Követelmények a program elvégzése után 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Magánének főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 15 perc 
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A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Egy népdalfeldolgozás; Farkas Ferenc: Béres legény... (EMB 1502 kötetben), Molnár–Kern: 
Szól a kakas már... (EMB 2251 kötetben), Zöld erdőben, zöld mezőben... (EMB 2251 kötetben) 
népdalfeldolgozások, ill. a Százszínű csokor c. kötet (EMB 5040) dalai: Pierlala, francia népdal, 
Vira, portugál népdal nehézségi szintjén. 
– Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária; A dal mesterei I. II.( (EMB 1751, 
2110) kötet: Scarlatti: Meddig tart e kínos élet (EMB 1751 kötetben), Caldara: Fényben fürdik a 
táj (EMB 1751 kötetben), Morley: Leány és legény (EMB 1751 kötetben) Haydn: Az elhagyott 
(EMB 1751 kötetben), Beethoven: Szeretlek (EMB 2110 kötetben) nehézségi szintjé). 
– Egy romantikus dal; Schubert: A vadrózsa (EMB 2110 kötetben), Jókedv (EMB 2110 kötetben), 
Könnyzápor (EMB 2110 kötetben), Schumann: Az árva (EMB 2262 kötetben), Az elhagyott lányka 
(EMB 2262 kötetben), Zöld hímes rét (EMB 2262 kötetben), Mendelssohn: A dalnak lenge 
szárnyán (EMB 2110 kötetben), Szívek, ha végül válnak (EMB 2110 kötetben), Viszontlátásra 
(EMB 2110 kötetben), Aratódal (EMB 2110 kötetben), ill. A dal mesterei II. III. (EMB 2110, 
2262). kötet dalainak nehézségi szintjén. 
A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 
 
„B” tagozat 
– Egy dal Kodály: A magyar népzene (Universal) 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 (EMB 
2909 kötetben); Carissimi: Így élni nem tudok (EMB 2909 kötetben); Händel: Jöjj és járjad (EMB 
2909 kötetben); Ó, jaj, vajon csak emlék (EMB 3118 kötetben); Pergolesi: Nina (EMB 2909 
kötetben); Beethoven: Rózsalánc (EMB 4470 kötetben); Mozart: Barbarina áriája a Figaro 
házassága c. operából, illetve A dal mesterei: IV (EMB 2909)., V (EMB 3118)., VII/a (EMB 4470) 
kötetek dalai nehézségi szintjén. 
– Egy romantikus dal; Csajkovszkij: Csak az, ki vágyban ég (EMB 5378 kötetben); Egy szót sem, 
ó, kérlek (EMB 5378 kötetben); Áldás; Brahms: Útban a kedveshez (EMB 2262 kötetben); 
Vasárnap (EMB 4472 kötetben); Kárbaveszett szerenád (EMB 4472 kötetben), Wolf: Harmatos 
reggel (EMB 2262 kötetben), illetve A dal mesterei VII/c (EMB 4472), Énekiskola III (EMB 
12288)., Csajkovszkij: Dalok (Peters)és románcok (EMB 5378) darabjai nehézségi szintjén. 
– Egy XX. századi szerző dala; Farkas: Gitárdalok (EMB 12897), Kósa: Veronika dala; 
Gyermekdalok (EMB 12508) nehézségi szintjén. 
A műveket kotta nélkül kell énekelni. 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Jól felhangolt zongora vagy pianínó. 
Metronóm. 
Teljes alakot visszaadó tükör. 
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4. FURULYA 
 
Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású hangszer. 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
A zeneiskola 1. évfolyamának tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori 
sajátosságainak figyelembevételével készült. Az ennél fiatalabb tanulókkal szemben nem 
támaszthatók ugyanazok a követelmények. 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Lőrincz–Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 
Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 
Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 
Gyermekdalok, népdalok 
 
Követelmények  
Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 
A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 
Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Négy gyermekdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelemben kotta nélkül. 
 
 
2. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Lőrincz–Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 
Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 
Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 
Gyermekdalok, népdalok 
 
Követelmények  
Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 
A tanuló kizárólag helyes beidegződésekkel rendelkezzen. 
A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 
Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Négy gyermek– vagy népdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelem minél teljesebb 
igénybevételével, kotta nélkül. 
 
 
 
 
 
 



 163 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Lőrincz–Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 
Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 
Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 
Gyermekdalok, népdalok 
 
Követelmények  
A hangszer helyes összeállítása és ennek önálló ellenőrzése. 
Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 
A tanult hangkészlet és ritmusok biztonságos olvasása, valamint a hangkészlet fogásainak 
ismerete. 
Gyermekdalok, ritmikus népdalok és egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása 
(kotta nélkül is). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Két–három népdal, kotta nélkül. 
– Egy–két könnyű tánctétel kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
2. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 2. 
Bali J.: Furulyaiskola I. 
Béres J.: Furulyaiskola I., II. (EMB 5406, 7062) 
Keuning, Hans P.: 30 simple studies 
Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises 
Anonymus: Allemande (EMB 4303) 
Anonymus: Angol tánc (EMB 7888) 
Anonymus: Hajdútánc (EMB 7888) 
Anonymus: Rondo (EMB 7888) 
Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/118) 
Purcell, H.: A pásztor (EMB 8959) 
 
Követelmények  
Jól értelmezhető beintés a kamarapartner felé. 
Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 
A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 
A tü–dü hangindítások zökkenőmentes, de megszólalásában határozottan megkülönböztethető 
alkalmazása. 
Dúr skálák gyakorlása. 
Rövidebb lélegzetű etűdök. 
Egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása a már megismert artikulációk és trillák 
alkalmazásával, kotta nélkül is. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála lehetőleg figurációkkal kotta nélkül. 
– Egy népdal, kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Két különböző karakterű tánctétel, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
3. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Markovich J. GRADUS a barokk furulyához 3. 
Oromszegi O. 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab 
Sellner, J.  Etüden für Oboe / I., II., III.( EMB 12002) 
Hinke, G. Praktische Elementarschule für Oboe (Peters 2377) 
Keuning, H. P. 20 studies 
Rodgers, Ph.  Sight reading exercises 118–150. (SM 1479) 
Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises 
Anonymus: Lassú tánc (EMB 7888) 
Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/142) 
Bach, J. S.: Menuett (EMB 2750) 
Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130) 
Pepusch, J. Chr.: C–dúr szonáta III–IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071) 
Purcell, H.: Bourrée (EMB 6106) 
 
Követelmények  
Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, hüvelykujjtechnika. 
A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 
Egyszerűbb szabad díszítések a kottakép alapján. 
Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 
Parlando népdalok (szöveggel is) és egyszerű tánctételek értelmesen tagolt megszólaltatása, a már 
megismert artikulációk és trillák alkalmazásával, hangsorok, mérsékelt tempójú rövidebb etűdök 
(kotta nélkül is). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Két különböző karakterű előadási darab, trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises 
Hinke, G.: Praktische Elementarschule für Oboe 
Keuning, H. P.: 20 studies 
Keuning, H. P.: 10 difficult studies 
Keuning, H. P.: 25 studies 
Keuning, H. P.: 40 simple studies 
Linde, H. M.:  Die kleine Übung (Tägliche Studien für ….) 
Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 3. 
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Oromszegi O.: 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab 
Sellner, J.:  Etüden für Oboe / I., II. (EMB 12002) 
Fesch, W. de: G–dúr szonáta III., IV. tétel (Dobblinger Musicverlag) 
Pepusch, J. Chr.: d–moll szonáta III–IV. tétel (6 szopránszonáta/4.) (EMB. 14071) 
Telemann, G. Ph.: G–dúr Partita VI. Aria (Tempo di Minuet) (EMB 14071) 
Telemann, G. Ph.: Menuett (EMB 13100) 
Vivaldi, A.: Largo (EMB 14090/167) 
Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta III., IV. tétel 
Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100) 
Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d–moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13100) 
Somis, G. B.:  Allegro (EMB 14095) 
 
Követelmények  
A összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatása alapján. 
„F”–alapú furulya használata. 
Melodikus vagy összhangzatos moll hangsorok gyakorlása. 
A fogástáblázat önálló használata. 
A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 
megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű 
levegővezetésre. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála: figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Két szonátatétel trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
5. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB14071) 
Keuning, H. P. 10 difficult studies 
Keuning, H. P. 25 studies 
Keuning, H. P. 12 difficult studies 
Kölz, E. M. l  Essercizi per il Flauto dolce 
Sellner, J.  Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 
Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 
Corelli, A.: Sarabande (EMB 7888) 
d’Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071) 
Loeillet, J. B.: e–moll szonáta I., II. tétel op. 3/7 
Loeillet, J. B.: F–dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2.) 
Pepusch, J. Chr.: G–dúr „altszonáták” 6/3. szopránon 
Telemann, G. Ph.: II. G–dúr Partita – tételek 
Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100) 
Marcello, B.: B–dúr szonáta op. 2/7 III., IV., V. tétel 
Marcello, B.: d–moll szonáta op. 2/2 
Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel 
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Követelmények  
Az egyszerűbb hangnemekhez tartozó fontosabb trillák ismerete. 
Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Két szonáta– vagy szvittétel trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel, kísérettel, lehetőleg 
kotta nélkül. 
 
 
6. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 140719) 
Keuning, H. P. 10 difficult studies 
Keuning, H. P. 25 studies 
Keuning, H. P. 12 difficult studies 
Kölz, E. M. l  Essercizi per il Flauto dolce 
Sellner, J.  Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 
Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 
Bach, J. S.: Gavotte, Bourrée D–dúr (EMB 14071) 
Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 
Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888) 
Loeillet, J. B.: h–moll szonáta op. 3/10 (EMB 13160–3) 
Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 
Bellinzani, P. B.: C–dúr szonáta op. 3/3 
Händel, G. Fr.: C–dúr szonáta III., IV. tétel 
Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta III., IV. tétel 
Veracini, Fr. M.: G–dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 
 
Követelmények  
A trillatáblázat önálló használata. 
Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 
A tanuló alkalmazzon önállóan minimális belső dinamikát zenei motívumok és kisebb zenei 
egységek megformálására. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül; 
– Egy etűd, 
– Két szonáta– vagy szvittétel, trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel illetve dallami 
díszítésekkel, kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 
„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 
hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, 
hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb 
követelményeinek. 
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3. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises 
Hinke, G. Praktische Elementarschule für Oboe 
Keuning, H. P. 20 studies 
Keuning, H. P. 10 difficult studies 
Keuning, H. P. 25 studies 
Keuning, Hans P. 40 simple studies 
Linde, H. M.  Die kleine Übung (Tägliche Studien für ….) 
Markovich J. GRADUS a barokk furulyához 3. 
Oromszegi O. 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab 
Sellner, J.  Etüden für Oboe / I., II. (EMB 12002) 
Bach, J. S.: Menuett I. (EMB 4303) 
Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130) 
Corelli, A.: op. 5/8 a–moll szonáta III., II. tétel 
Fesch, W. de: G–dúr szonáta III., IV. tétel (Doblinger Musicverlag) 
Pepusch, J. Chr.: C–dúr szonáta (6 szopránszonáta/1.) 
Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta III., IV. tétel (EMB 13100) 
Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d–moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13160–3) 
Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel 
 
Követelmények  
Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, biztos hüvelykujjtechnika. 
A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 
Összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 
Melodikus moll hangsorok gyakorlása. 
Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 
A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát, zenei motívumok és kisebb zenei egységek 
megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű 
levegővezetésre. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála: tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Egy etűd, 
– Két különböző karakterű előadási darab/tétel, trillákkal, kísérettel kotta nélkül. 
 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071) 
Keuning, H. P. 10 difficult studies 
Keuning, H. P. 25 studies 
Keuning, H. P. 12 difficult studies 
Kölz, E. M. l  Essercizi per il Flauto dolce 
Sellner, J.  Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 
Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 
Bach, J. S.: Bourrée I., II. h–moll (Z. 14071) 
Corelli, A.: op. 5/8 a–moll szonáta I., IV. tétel 
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Loeillet, J. B.: C–dúr szonáta (szopránkiadásból 3/1.) 
Pepusch, J. Chr.: d–moll szonáta III–IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071) 
Telemann, G. Ph.: G–dúr Partita – tételek 
Händel, G. Fr.: g–moll szonáta III., IV. tétel 
Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100) 
Marcello, B.: op. 2/2 d–moll szonáta 
Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel 
 
Követelmények  
Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 
Altfurulya használata. 
A fogástáblázat önálló használata. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Két etűd. 
– Két szonátatétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel kotta nélkül. 
 
 
5. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071) 
Keuning, H. P. 10 difficult studies 
Keuning, H. P. 25 studies 
Keuning, H. P. 12 difficult studies 
Kölz, E. M. l  Essercizi per il Flauto dolce 
Sellner, J.  Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 
Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 
d’Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071) 
Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888) 
Loeillet, J. B.: F–dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2) 
Loeillet, J. B.: h–moll szonáta op. 3/10 
Telemann, G. Ph.: II. G–dúr Partita 
Händel, G. Fr.: C–dúr szonáta III., IV. tétel 
Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100) 
Marcello, B.: op. 2/7 B–dúr szonáta 
Pepusch, J. Chr.: B–dúr „altszonáták” 6/6. 
Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta III., IV. tétel 
Veracini, Fr. M.: G–dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 
Vivaldi, A.: d–moll szonáta RV 36 I., III. tétel (EMB 14130) 
 
Követelmények  
A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások önálló megválasztása, bejegyzése 
a játszandó anyagnak megfelelően. 
A trillatáblázat önálló használata. 
Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 
Minimális belső dinamika önálló alkalmazása a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 
megformálására. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Két etűd. 
– Két szonáta– vagy szvittétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel, kotta 
nélkül. 
 
 
6. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Quantz, J. J.–Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 
Winterfeld, L. H. v. 40 Studien für Altblockflöte 
Linde, H. M.  Der Kunst des Blockflötenspiels 
Sellner, J.  Etüden für Oboe VI. (EMB 12002) 
Staeps, H. U.  Das Tägliche Pensum 
Staeps, H. U.  Das Tägliche Pensum (átírta: Báthori Béla ) 
Brüggen, F.  5 etűd 
Collette, J.  12 melodikus gyakorlat 
Staeps, H. U.  Methodische Übungen  
Veilhan, J.–C.  La flute à bec baroque 
Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 
Eyck, J. v.  Der Fluyten Lust–hof I–III. 
Thomas, B. The Baroque solo book 
Anonymus: Greensleeves to a Ground  
Bach, J. S.: Menuett h–moll (EMB 13100) 
Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 
Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 
Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C–dúr szonáta 
Händel, G. Fr.: a–moll szonáta III., IV. tétel 
Marcello, B.: op. 2/4 e–moll szonáta I., II. tétel 
Telemann, G. Ph.: „kis” C–dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 
Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 
Veracini, Fr. M.: a–moll szonáta (12/6) 
Vivaldi, A.: g–moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 
 

Követelmények  
Zárlati hemiolák önálló felismerése. 
Önálló hangolás. 
Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 
Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 
Altfurulya szólamok olvasása kóruslejegyzésben. 
Bonyolultabb szabad díszítések játéka a kottakép alapján. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála tercekkel, hármashangzat és domináns négyeshangzat – felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Egy teljes szonáta kotta nélkül. 
 
Az alapfokú évfolyamok elvégzése után „Művészeti Alapvizsgát” kell tennie, azoknak a 
növendékeknek, akik továbbképző évfolyamba szeretnének lépni. 
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A művészeti alapvizsga követelményei 
 
Művészeti alapvizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Furulya főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán– vagy altfurulyán; Kállay G.: Hangnemgyakorló 
(EMB14071), Baroque Solo Book–ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rész (Schott) 
nehézségi szintjén. 
– Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; Anon: 
Greensleeves to a Ground, Marcello szonáták (EMB13476–7), Loeillet de Gant: Szonáták, op. 1 és 
op. 3 (EMB 13160–3), Vivaldi: F–dúr szonáta RV 52, d–moll RV 36 (Ricordi Nr13322300), 
Telemann: F–dúr szonáta (EMB 13542), kamaraművek: Boismortier: Leichte Duos (Schott), 6 
Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok (EMB 
14283) nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
– Egy etűd vagy szólómű; Kállay G.: Hangnemgyakorló (EMB 14071), J.v.Eyck: Der Fluyten 
Lust–hof – Variációk (Amadeus), Braun: etűdök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 12 etűd 
altfurulyára (Hofmeister) nehézségi szintjén. 
– Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; 
Telemann: C–dúr szonáta (EMB 13542), Veracini: a–moll szonáta (Peters), 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. 
A vizsgaanyagot az etűd és kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 
 
 
 
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 
7. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Quantz, J. J.–Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 
Winterfeld, L.: H. v.: 40 Studien für Altblockflöte 
Linde, H. M.:  Der Kunst des Blockflötenspiels 
Sellner, J.: Etüden für Oboe/ VI.– (EMB 12002) 
Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum 
Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum (átírta: Báthori Béla ) 
Brüggen, F:. 5 etűd 
Collette, J.:  12 melodikus gyakorlat 
Staeps, H. U.:  Methodische Übungen  
Veilhan, J.–C.:  La flute à bec baroque 
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Winterfeld, L.: Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 
Eyck, J. v.:  Der Fluyten Lust–hof I–III. 
Thomas, B.:  The Baroque solo book 
Anonymus: Greensleeves to a Ground  
Bach, J. S.: Menuett h–moll (EMB 13100) 
Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 
Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 
Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C–dúr szonáta 
Händel, G. Fr.: a–moll szonáta III., IV. tétel 
Marcello, B.: op. 2/4 e–moll szonáta I., II. tétel 
Telemann, G. Ph.: „kis” C–dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 
Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 
Veracini, Fr. M.: a–moll szonáta (12/6) 
Vivaldi, A.: g–moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 
 
Követelmények  
Zárlati hemiolák önálló felismerése. 
Önálló hangolás. 
Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 
Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála: (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár; lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
8. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Quantz, J. J.–Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 
Winterfeld, L. H. v. 40 Studien für Altblockflöte 
Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 
Sellner, J.  Etüden für Oboe/ VI. (EMB 12002) 
Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 
Brüggen, F.  5 etűd 
Collette, J.  12 melodikus gyakorlat 
Staeps, H. U.  Methodische Übungen 
Veilhan, J.–C.  La flute à bec baroque 
Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 
Eyck, J. v.  Der Fluyten Lust–hof I–III. 
Thomas, B.  The Baroque solo book 
Anonymus: Greensleeves to a Ground  
Bach, J. S.: Menuett h–moll (EMB 13100) 
Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 
Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 
Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C–dúr szonáta 
Händel, G. Fr.: a–moll szonáta III., IV. tétel 
Marcello, B.: op. 2/4 e–moll szonáta I., II. tétel 
Telemann, G. Ph.: „kis” C–dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 
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Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 
Veracini, Fr. M.: a–moll szonáta (12/6) 
Vivaldi, A.: g–moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 
 
Követelmények  
A t–d, t–r, d–r artikulációk egységes tempójú alkalmazási képessége. 
Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 
Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 
Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Két különböző karakterű előadási darab vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
9. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Linde, H. M.  Der Kunst des Blockflötenspiels 
Staeps, H. U.  Das Tägliche Pensum 
Brüggen, F.  5 etűd 
Collette, J.  12 melodikus gyakorlat 
Eyck, J. v.  Der Fluyten Lust–hof I–III. 
Thomas, B.  The Baroque solo book 
Staeps, H. U.  Methodische Übungen 
Veilhan, J.–C.  La flute à bec baroque 
Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 
Boeke, K.  Three exercises for alto recorder 
Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 13160–3) 
Loeillet, J. B. John: 12 szonáta op. 3 (EMB 13160–3) 
Marcello, B.: 12 szonáta 
Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 
Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta 
Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta 
Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 
Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 5 
Vivaldi, A.: a–moll koncert RV 108 (+ 2 hegedű + bc.) 
 
Követelmények  
A (t–) t–r–t–r–t inégal játék önálló alkalmazása. 
Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 
Kettős ékesítések problémamentes alkalmazása. 
Ujjvibrato, rekeszvibrato.  
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár lehetőleg kotta nélkül. 
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10. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Linde, H. M.  Der Kunst des Blockflötenspiels 
Staeps, H. U.  Das Tägliche Pensum 
Brüggen, F.  5 etűd 
Collette, J.  12 melodikus gyakorlat 
Eyck, J. v.  Der Fluyten Lust–hof I–III. 
Thomas, B.  The Baroque solo book 
Staeps, H. U.  Methodische Übungen  
Veilhan, J.–C.  La flute à bec baroque 
Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 
Boeke, K.  Three exercises for alto recorder 
Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 13160–3) 
Loeillet, J. B. John: 12 szonáta op. 3 (EMB 13160–3) 
Marcello, B.: 12 szonáta 
Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 
Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta 
Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta 
Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 
Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 5 
Vivaldi, A.: a–moll koncert RV 108 (+ 2 hegedű + bc.) 
 
Követelmények  
A t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások alkalmazása. 
Egyszerűbb szabad díszítések önálló alkalmazása. 
Összetett ornamensek. 
Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  
 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála: tercek, hármashangzat, kotta nélkül.  
– Egy etűd. 
– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 
7. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Braun, D.: Szólók 
Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 
Händel, G. Fr.: B–dúr szonáta 
Händel, G. Fr.: g–moll szonáta 
Kölz, E. M.: Essercizi per il Flauto dolce 
Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 16160–3) 
Marcello, B.: 12 szonáta 
Preludes from The Division Flute (1706) 
Quantz, J. J. – Nagy Frigyes: 100 Tägliche Übungen für Flöte (szopr.) 
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Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 
Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta 
Telemann, G. Ph.: (kis) f–moll szonáta (TWV 41: f 2) 
Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 
Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 5 
Winterfeld, L. H. v.: Zwölf Etüden für Altblockflöte 
 
Követelmények  
Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 
A t–d, t–r, d–r artikulációk könnyed alkalmazása tizenhatodokban is. 
Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 
Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 
Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 
 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála, tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Két etűd. 
– Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb tételpár kotta nélkül. 
 
 
8. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Brüggen, Fr.: 5 etűd 
Collette, J.: 12 melodikus gyakorlat (szopránra) 
Corelli, A.: Szonáták op. 5, 7–11. 
Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 
Fesch, W.: 6 szonáta op. 6 
Frescobaldi, G.: 5 canzona (szopránra vagy tenorra) 
Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta 
Mancini, Fr.: 12 szonáta 
Pepusch, J. Chr.: 6 szonáta (alt!) 
Schickhardt, J. Chr.: 6 szonáta op. 1 
Select Preludes and Voluntaries for the Flute (1708) 
Telemann, G. Ph.: (kis) C–dúr szonáta (TWV 41: C 2) 
Veracini, Fr. M.: 12 szonáta 
Vivaldi, A.: RV. 427. D–dúr koncert (szoprán) 
 
Követelmények  
Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  
A (t–) t–r–t–r–t inégal játék önálló alkalmazása. 
Összetett ornamensek. 
Ujjvibrato, rekeszvibrato. 
A barokk szvit tételeinek ismerete. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Két etűd. 
– Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb, tételpár kotta nélkül. 
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9. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Bach, J. S.: F–dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1031 
Bellinzani, P. B.: 12 szonáta 
Corelli, A.: La Follia op. 5 no. 12 
Dieupart, Ch.: 6 szvit 
Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 
Feltkamp, J. H.: 12 Etudes vor Sopran–Blockfluit  
Fesch, W.: 6 szonáta op. 8 
Händel, G. Fr.: C–dúr szonáta 
Hotteterre, J.: 4 szvit op. 5 / F–dúr, d–moll 
Linde, H. M.: Der Kunst des Blockflötenspiels 
Sammartini, G.: F–dúr koncert 
Schickhardt, J. Chr.: 24 szonáta op. 30 (különböző hangnemekben) 
Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum 
Staeps, H. U.: Methodische Übungen (szopránra) 
Telemann, G. Ph.: a–moll fantázia 
Valentine, R.: 6 szonáta op. 5 (a szerző díszítéseivel) 
Vivaldi, A.: g–moll szonáta (Il Pastor fido 6 szonáta) 
Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 1 (La tempesta di Mare) 
Vivaldi, A.: D–dúr koncert op. 10 no. 3 (Il Gardellino), (piccolo) 
Winterfeld, L. H. v.: 40 Studien für Altblockflöte  
Winterfeld, L. H. v.: Technische Studien für Altblockflöte 
 
Követelmények  
Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata. 
Ujjvibrato és rekeszvibrato differenciált alkalmazása. 
Ritkán előforduló enharmóniák intonálásának ismerete. 
Tájékozódás bonyolult polifon zenében. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skálák tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül. 
– Egy versenymű két tétele kotta nélkül. 
 
 
10. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Bach, J. S.: C–dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1032 
Bach, J. S.: F– (vagy G–)dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1035 
Castello, D.: Sonata seconda (szopránra vagy tenorra) 
Castrucci, P.: F–dúr szonáta (a szerző díszítéseivel) op.1/5 
Castrucci, P.: C–dúr szonáta (a szerző díszítéseivel) op.1/6 
Corelli, A.: Szonáták 1–6. op. 5 (részben korabeli díszítésekkel) 
D’Hervelois, De Caix: G–dúr szvit (szoprán) 
Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 
Fontana, G. B.: 6 szonáta (szoprán) 
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Hotteterre, J.: 4 szvit op. 5 
Quantz, J. J.: Capricciok 
Schickhardt, J. Chr.: 24 szonáta op. 30 (különböző hangnemekben) 
Staeps, H. U.: Neue Übungen im chromatischen Raum der A 
Telemann, G. Ph.: a–moll szvit 
Telemann, G. Ph.: B–dúr fantázia 
Telemann, G. Ph.: d–moll fantázia 
Vivaldi, A.: G–dúr koncert op. 10 no. 6 
 
Követelmények  
Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata. 
A t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások használata, hármas elrendezésben is.  
Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– skálák: b–s mollok kibővített hangterjedelemben tercekkel, hármashangzat–  és domináns 
négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül. 
– Egy versenymű két tétele kotta nélkül. 
 
 
A továbbképző évfolyamok elvégzése után „Művészeti záróvizsgára jelentkezhetnek a növendékek. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
Művészeti záróvizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Furulya főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab; Brüggen: Etűdök, Linde: Neuzeitliche Übungsstücke 
(Schott), Winterfeld: Technische Studien, (Hofmeister), Telemann: Fantáziák (Bärenreiter), Eyck: 
Der Fluyten Lust–hof I–III. (Amadeus) nehézségi szintjén. 
– Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) 
– Egy korabarokk, vagy XX. századi illetve kortárs mű, vagy tétel; Telemann: vagy Händel 
szonáták, Telemann: Metodikus szonáták 1–6., (Bärenreiter), nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot 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. (Amadeus), G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c–moll (Bärenreiter), 
nehézségi szintjén. 
– Egy teljes szonáta vagy concerto. 
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– Egy korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, amely lehet kamaramű; Krähmer, E: Variációk 
op. 18, Händel: g–moll szonáta (V.) (EMB 13405, Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, op. 1/6, 
nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 
 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő hangolású és minőségű hangszerek. 
Egy billentyűs hangszer. 
Egész alakot visszaadó tükör. 
Két vagy több állítható magasságú kottaállvány. 
Metronóm. 
 
 
 
5. FUVOLA 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Az általános iskola második évfolyamos tanulóinak nagy része alkalmas a fuvolatanulás 
megkezdésére a fizikai adottságok figyelembevételével. A hangszeres előkészítő évfolyam a 
képességek kibontakoztatását, a készségek felmérését szolgálja.  
 
Ajánlottés használt tananyag 
Bántai – Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005) 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (EMB 3741) 
Kodály Zoltán: Ötfokú zene I. (EMB 2809) 
Józsefné Szmrecsányi Magda: Előképzős olvasókönyv (EMB 5725, 6102, 6573) 
Házimuzsika gyermekeknek (EMB 13846) 
Béres János: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 
Lőrincz – Paragi: Furulya ABC (EMB 14090) 
Czidra László: Furulyamuzsika kezdők számára (EMB 7888) 
 
Követelmény 
Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyermekdal (népek dalai) eljátszása. 
A 2/4, 4/4 –es ütem pontos ritmikai ismerete. 
A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai. 
Bántai – Sipos: Fuvola ABC gyermekdalok, vagy ennek megfelelő szintű darabok. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Két gyermekdal vagy magyar népdal kotta nélkül. 
– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb használatával. 
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2. évfolyam 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Bántai – Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005) 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (EMB 3741) 
Kodály Zoltán: Ötfokú zene I. (EMB 2809) 
Józsefné Szmrecsányi Magda: Előképzős olvasókönyv (EMB 5725, 6102, 6573) 
Házimuzsika gyermekeknek (EMB 13846) 
Béres János: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 
Lőrincz – Paragi: Furulya ABC (EMB 14090) 
Magic Flute (Die Flötenschule von Anfang an Band 1 (Barbara Gisler–Haase UE 30370) 
Spiel und Spass mit der Blockflöte I. (Schott 7770) 
 
Követelmény 
A tanult ritmusértékek pontos játéka, hallás és kottakép alapján. 
A 2/4, 4/4 –es ütem pontos ritmikai ismerete. 
A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai. 
Biztos hangindítás. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Két gyermekdal vagy magyar népdal kotta nélkül, 
– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb használatával. 
 
 
Alapfok évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Bántai – Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005) 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 
Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 
Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 
Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 
Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 
Abracadabra Flute (Malcolm Pollock) (A&C Black, London ISBN7136–5685–9)  
Bántai – Sipos: Könnyű előadási darabok fuvolára (EMB 8959) 
Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára (EMB 2791) 
Czidra László: Furulyamuzsika kezdők számára (EMB 7888) 
Lőrincz – Paragi: Furulya–ABC (EMB 14090) 
Házimuzsika gyermekeknek (EMB 13846) 
Szokolay Sándor: (Bántai Vilmos) Magyar gyermekdalok két és három furulyára vagy fuvolára  
Papp Lajos: Magyar karácsonyi dalok 2–3 furulyára kezdőknek (EMB 14080) 
Petrovics Emil: Magyar gyermekdalok fuvolára és zongorára (EMB 7373) (EMB 7768) 
 
Követelmény 
Egész, fél (pontozott fél), negyed, nyolcad értékeket tartalmazó rövid gyakorlatok, népdalok két 
oktáv hangterjedelemben. 
A törzshangok és a tanult módosított hangok olvasása  



 179 

Legalább 8 ütemes előadási darabok kotta nélkül, kísérettel. 
Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. 60–61. vagy ennek megfelelő szintű etűdök, darabok. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor (staccato, legato), csak alapskála, 
– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 61–ig vagy más, azonos szintű, nehézségű 
gyakorlatok). 
– Egy előadási darab (zongorakísérettel) 
 
 
2. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 
Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 
Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 
Platonov: A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 
Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 
Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 
Renate Unger: Die Querflöte (VEB Deutsche Verlag für Musik BN 30040) 
Rieger – Unger: Das Querflöten Spiel I. (Hofmeister 8060) 
M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 
Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára (EMB 2791) 
Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos, EMB 7958) 
Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos, EMB 8940) 
Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. EMB 6587 
Abracadabra Flute Repertoire (Malcolm Pollock) (A&C Black, London ISBN7136–3527–4 
Classical Album for Flute and Piano (Rudall C. 730) 
Klassisches Spielbuch (Peters 12295) 
Händel: Menüette (Hofmeister B.144) 
Mozart: Themes I–II. (Fentone F 413–A, B) 
Dolzsikov: Gyűjtemény fuvolára és zongorára (Muzika 12389) 
Leichte Spielmusik des Rokoko (Schott 5248) 
Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts I. (Hofmeister 1006) 
Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts II. (Hofmeister 1498) 
 
Követelmény 
Egy adott technikai feladatot tartalmazó 8–16 ütemes gyakorlat eljátszása. 
Mérsékelt tempójú, egyszerűbb ritmusképletekből álló etűdök. 
Könnyebb előadási darabok kotta nélkül. 
Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. kötet 102., vagy ennek megfelelő szintű etűdök; Bántai – Kovács: 
Válogatott etűdök I. 22., vagy Gariboldi: Etűdök, továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes 
darabok. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat), 
– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 102–ig vagy más, azonos szintű, nehézségű 
gyakorlatok), 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
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3. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 
Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 
Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 
Platonov: A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 
Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 
Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 
Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 
Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 
Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6246) 
M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 
Werner Richter: Schule für die Querflöte (Schott ED 4777) 
Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos) (EMB 7958) 
Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos) (EMB 8940) 
Bartók Béla: Este a székelyeknél (Pröhle) (EMB 8317) 
Kocsár Miklós: Saltus Hungaricus (EMB 6744) 
Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. (EMB 6587) 
Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika II. (EMB 8732) 
Bántai – Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára (EMB 6387) 
Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) (EMB 13272) 
Classical Music for Flute (B.&H. 20342) 
Forty little Pieces (L. Moyse) (Schirmer 43191) 
Der junge Flötist (Zimmermann 1394) 
J. Hook: Szonatina (F–dúr) (Schott 10138) 
 
Követelmény 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete c1–g3 –ig, kromatikusan. 
Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása 2#, 2b előjegyzésig. 
Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, zongora– vagy 
egyéb hangszerkísérettel. 
A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 
Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 22., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök I. 14., továbbá 
hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat–felbontás is), 
– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 22–ig vagy más, azonos szintű, nehézségű 
gyakorlatok), 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 
Bántai – Kovács: Skálaiskola II. (EMB 8625) 
Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 
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Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 
Gariboldi: 30 etűd (EMB 8007) 
M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 
M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I–II. (Leduc 19480 19481) 
Towarnicki: Szkola na Flet I. (PWM 5706) 
Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 
Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6264) 
Fuvolamuzsika II.(Bántai – Kovács) (EMB 8732) 
Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 
3 Gavotte (Bántai – Sipos) (EMB 13099) 
3 Minuetti (Bántai – Sipos) (EMB 13196) 
Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) (EMB 13272) 
Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 
J. Conte: Impromtu (G.Billaudot 3433) 
Heinrich Funk: Kleine Sonata (VEB Hofmeister– Leipzig 7237) 
Der Junge Flötist (Zimmermann 1394) 
Salon–Stücke II. (Kunzelmann GM 903 b) 
Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi) (AKKORDA–1019) 
Hangversenydarabok fuvolára (Szebenyi – Nagy) (EMB 6958) 
Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 
Bononcini: Táncok és szonáták I. (Máriássy) (EMB 13612) 
Valentine: 12 szonáta (Kalmár) (EMB 12054) 
Csupor László: Fuvoladuók II. (EMB 14043) 
 
Követelmény 
Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás 3#, 3b előjegyzésig a tanult variációkkal. 
Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etűdök 
megszólaltatása. 
Barokk tánctétel vagy egyszerűbb előadási darab eljátszása. 
Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 
Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 64., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. kötetből 28–32. 
közül egy, továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála (duplanyelvvel is), 
– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 70–ig vagy más, azonos szintű, nehézségű 
gyakorlatok), 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
5. évfolyam „A”tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 
Bántai – Kovács: Skálaiskola II. (EMB 8625) 
Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 
E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33I. (Pröhle) (EMB 8513) 
E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33I. (Zimmermann ZM 1090) 
Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6246) 
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M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166)löten Studien in alten und neuen Stil I. (E. List) (VEB 
Hofmeister 7352) 
Das Flötenbuch Friedrich des Grossen (Breitkopf 5606) 
Romantikus Album (Bántai – Sipos) (EMB 6958) 
3 Tambourin (Bántai – Sipos) (EMB 12574) 
3 Polonaise (Bántai – Sipos) (EMB 13446) 
Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) (EMB 6958) 
Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 
Bononcini: Táncok és szonáták I. (Máriássy) (EMB 13612)  
Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi Gyula) (AKKORDA–1019) 
Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 
Telemann: F–dúr szonáta (Amadeus GM 666) 
Debussy: A kis néger (EMB 7933) 
Jeney Zoltán: Fuvoladuók II. (EMB 6640) 
Zempléni: Fuvolatrió (EMB 12807)  
 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat + felbontás + tercmenet), 
– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 87. vagy más, azonos szintű, nehézségű 
gyakorlatok), 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
6. évfolyam „A” tagozat 
 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 
Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. (EMB 8593) 
Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 
Fuvolaetűdök középfokra (Jeney Zoltán) (EMB 12062) 
E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 
M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 
M. Moyse: Exercises Journaliers pour La Flûte (Leduc 16638) 
M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I. (Leduc 19480) 
M. Moyse: Cinquante de Demerssemann II. (Leduc 19481) 
M. Moyse: Vingt–QuatreÉtudes Mélodiques avec variations (Leduc 18026) 
Taffanel: 17 GrandsExercices Journaliers de Mécanisme (Leduc 17204) 
Platonov: 30 etűd (ASMP 36) 
Towarnicki: Szkola na Flet II. (PWM 1989) 
Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) (EMB 2791) 
Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 
Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 
3 olasz arietta (Csetényi) (AKKORD A–1006) 
Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi) (AKKORD A–1019) 
Händel: Hallei szonáták (Bántai – Máriássy) (EMB 5739) 
Händel: Hallei szonáták (Peters 4554) 
Händel: Hallei szonáták (EMB 7217) 
Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003) 
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Händel: 6 szonáta fuvolára és basso continuóra I–II. (Malina – Máriássy) (EMB 13404 13405) 
Telemann: C–dur Sonata (Amadeus GM 666) 
Telemann: Sechs Sonaten in Kanon (Hofmeister B.124) 
Boismortier: Sechs Suiten (Schott ED. FTR15) 
Boismortier: Sechs Sonaten I–II. (Schott 5056, 5057) 
Boismortier: 6 szonáta op. 9 (Máriássy) (EMB 13350) 
Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I–II. (EMB 13476, 13477) 
Loeillet: 12 szonáta op. 4 I–IV. (EMB 12989– 12992 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála + variációi, 
– Egy etűd (pl. E. Köhler: op. 33 I. kötetből) vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 
– Egy tételpár vagy kamaramű. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 
„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 
hangszeres adottságokkal rendelkezik. Érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy 
megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeknek. 
„B” tagozatos oktatásra legkorábban az első évfolyam végén nyílik lehetőség.  
A „B” tagozaton a tanuló hangszeres játéka elsősorban hangminőségben, a hangszerkezelés 
biztonságában, virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozat szintjét. 
 
2. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 
Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 
Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 
Platonov: A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 
Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 
Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 
Renate Unger: Die Querflöte (VEB Deutsche Verlag für MusikBN 30040) 
Rieger – Unger: Das Querflöten Spiel I. (Hofmeister 8060) 
M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 
Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára (EMB 2791) 
Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos, EMB 7958) 
Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. EMB 6587 
Abracadabra Flute Repertoire (Malcolm Pollock) (A&C Black, London ISBN7136–3527–4) 
Classical Album for Flute and Piano (Rudall C. 730) 
Klassisches Spielbuch (Peters 12295) 
Händel: Menüette (Hofmeister B.144) 
Mozart: Themes I–II. (Fentone F 413–A,B) 
Leichte Spielmusik des Rokoko (Schott 5248) 
Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts I. (Hofmeister 1006) 
Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts II. (Hofmeister 1498) 
Kamarazene kezdők számára I. (Máriássy) (EMB 6915) 
Kamarazene kezdők számára II. (Máriássy – Vígh) (EMB 8741) 
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Szokolay Sándor: (Bántai Vilmos) Magyar gyermekdalok két és három furulyára vagy fuvolára 
(EMB 7768) 
 
Követelmény 
Igényes hangindításra való törekvés 
A légzéstechnika állandó tökéletesítése, megfelelő támasz kialakítása, állandó ellenőrzése. 
Tartott hangok különböző dinamikával: crescendo–descrescendo az intonáció változása nélkül. 
Árnyaltabb dinamikai kifejezés 
Előadási darabok kotta nélkül. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat–felbontás is), 
– Két különböző karakterű gyakorlat  
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Jeney Zoltán:  Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 
Jeney Zoltán:  Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 
Bántai – Kovács:  Skálaiskola I. (EMB 8233) 
Csupor László:  Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 
Platonov:  A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 
Gariboldi:  Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 
Bántai – Kovács:  Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 
Tomaszewski:  Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 
M. Moyse:  Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 
M. Moyse:  Cinquante Études Mélodiques I–II. (Leduc 19480, 19481) 
Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos) (EMB 7958) 
Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos) (EMB 8940) 
Kocsár Miklós:  Saltus Hungaricus (EMB 6744) 
Bántai – Kovács:  Fuvolamuzsika I. (EMB 6587) 
Bántai – Kovács:  Könnyű kamarazene fuvolára (EMB 6387) 
Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) (EMB 13272) 
Classical Music for Flute (B.&H. 20342) 
Der junge Flötist (Zimmermann 1394) 
J. Hook:  Szonatina (C–dúr) (Schott 10139) 
Händel:  Menüette (Hofmeister B. 144) 
J. Haydn:  12 menüett fuvolára és gitárra (Mosóczi – Vági) (EMB 12915) 
Csupor László:  Fuvoladuók kezdők számára I. (EMB 8498) 
 
Követelmény 
A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 
Különböző karakterű, nagyobb technikai képzettséget igénylő gyakorlatok, műzenei példák 
biztonságos eljátszása.  
Bonyolultabb ütemfajták, ritmikai elemek, ritmusképletek alkalmazása. 
Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása  
Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, zongora– vagy 
egyéb hangszerkísérettel. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat–felbontás is), 
– Két különböző karakterű gyakorlat  
– Egy előadási darab kotta nélkül. 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 
Gariboldi: 30 etűd (EMB 8007) 
M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 
M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I–II. (Leduc 19480 19481) 
Towarnicki: Szkola na Flet I. (PWM 5706) 
Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 
Flöte Lernen mit Trewor Wye II. (Zimmermann ZS. 243) 
Flötenetüden I. (Immanuel Lucchesi) (DVfM 31050) 
Fuvolamuzsika II.(Bántai – Kovács) (EMB 8732) 
Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 
3 Gavotte (Bántai – Sipos) (EMB 13099) 
Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 
J. Conte: Impromtu (G.Billaudot 3433) 
Heinrich Funk: Kleine Sonata (VEB Hofmeister– Leipzig 7237) 
Der Junge Flötist (Zimmermann 1394) 
Salon–Stücke II. (Kunzelmann GM 903 b) 
Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi) (AKKORD A–1019) 
Hangversenydarabok fuvolára (Szebenyi – Nagy) (EMB 6958) 
Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 
Bononcini: Táncok és szonáták I. (Máriássy) (EMB 13612) 
Csupor László: Fuvoladuók II. (EMB 14043) 
Bartók Béla: 18 duó 2 fuvolára (Csupor László) (UE 17288) 
Beethoven: Sonata a due flauti (EMB 4172) 
Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos) (EMB 8940) 
Bántai – Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára (EMB 6387) 
Telemann: Sechs Sonaten im Kanon (Hofmeister 124) 
Blavet: 15 Duette für Flöten (Heinrichschofen 1340) 
Boismortier: Leichte Duos op. 11 (Peters 9664) 
Mozart: 5 Pieces for 3 Flutes (UE 16157 L.) 
 
Követelmény 
Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó etűdök, 
műzenei példák megszólaltatása;  
Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 
előadásban, kísérettel.  
Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás a tanult variációkkal. 
Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála (duplanyelvvel is), 
– Két különböző karakterű gyakorlat  
– Egy előadási darab kotta nélkül. 



 186 

5. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 
Bántai – Kovács: Skálaiskola II. (EMB 8625) 
Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 
E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33I. (Zimmermann ZM 1090) 
M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166)) 
Das Flötenbuch Friedrich des Grossen (Breitkopf 5606) 
Romantikus Album (Bántai – Sipos) (EMB 6958) 
3 Tambourin (Bántai – Sipos) (EMB 12574) 
3 Polonaise (Bántai – Sipos) (EMB 13446) 
Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) EMB 6958 
Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 
Bononcini: Táncok és szonáták II. (Máriássy) (EMB 13613) 
Marcello: 12 szonáta fuvolára op.2 I. (Máriássy) (EMB 13476) 
D. Scarlatti: Három szonáta (EMB 8958) 
Járdányi Pál: Szonatina (EMB 1371) 
Bárcsak volna fuvolám! (Csetényi Gyula) (AKKORDA–1019) 
Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 
Telemann: F–dúr szonáta (Amadeus GM 666) 
Vivaldi: „Il pastor fido” 6 Sonaten für Querflöte und Basso continuo (Hortus Musicus 135) 
Quantz: Sonata in F–dur op. 3 no. 6 (Peters 9675) 
Lavigne: Drei Sonaten (Peters 9663) 
Debussy: A kis néger (EMB 7933) 
Jeney Zoltán: Fuvoladuók II. (EMB 6640) 
E. Köhler: Válogatott duók (Tősér) (EMB 13780) 
Telemann: Sechs Sonaten in Kanon (Hofmeister B.124) 
Hotteterre: Trio Sonatas I–II. (Musica Rara 1806, 1807 
Bengráf József: Magyar táncok a 18. századból fuvolára, gitárra és gordonkára (Pejtsik) (EMB 
12804) 
Zempléni: Fuvolatrió (EMB 12807)  
 
Követelmény 
Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 
Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat–felbontásaikkal, tercmeneteikkel együtt, 
kotta nélkül. 
Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó etűdök, 
műzenei példák megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban. 
Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat + felbontás + tercmenet), 
– Egy különböző karakterű gyakorlat, 
– Egy szonáta tételpár, 
– Egy előadási darab kotta nélkül. 
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6. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 
Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 
E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 
M. Moyse: Exercises Journaliers pour La Flûte (Leduc 16638) 
M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I. (Leduc 19480) 
M. Moyse: Vingt–Quatre Études Mélodiques avec variations (Leduc 18026) 
Das Flötenbuch Friedrich des Grossen  (Breitkopf 5606) 
Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) (EMB 2791) 
Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 
Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 
3 olasz arietta (Csetényi) (AKKORD A–1006) 
Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi) (AKKORD A–1019) 
Händel: Hallei szonáták (Bántai – Máriássy) (EMB 5739) 
Händel: Hallei szonáták (EMB 7217) 
Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003) 
Telemann: Sechs Sonaten in Kanon (Hofmeister B.124) 
Boismortier: Sechs Sonaten I–II. (Schott 5056, 5057) 
Boismortier: 6 szonáta op. 9 (Máriássy) (EMB 13350) 
Mozart: G–dúr szonáta K. 285/a (EMB 13067) 
Mozart: C–dúr szonáta K. 285/b (EMB 13011) 
Mozart: D–dúr szonáta K. 285 (EMB 13009) 
Mozart: A–dúr szonáta K. 298 (EMB 13010) ) 
Vivaldi: Concerto V. F–dur op. 10 (Schott FTR 83) 
Vivaldi: Concerto IV. G–dur op. 10 (Schott 41413) 
Rossini: Andante és Allegro (Eulenburg GM 209) 
Szervánszky: Szonatina (EMB 1372) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála + variációi, 
– Egy etűd  
– Egy tételpár vagy kamaramű. 
 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Fuvola főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 15 perc 
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A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kötet/56–85., 
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 1/1–4. 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. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „A" tagozat 
 
7. évfolyam „A" tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 
Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. (EMB 8593) 
E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 
Fuvolaetűdök középfokra (Jeney Zoltán) (EMB 12062) 
M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 
Flötenetüden II. (Immanuel Lucchesi) (DVfM 31057) 
Fr. Vester: 50 weitere klassische Studien  (UE 14672) 
Szemelvények zenekari művekből (Gyöngyössy) (EMB 12949) 
Boismortier: Sechs Suiten (Schott FTR 15) 
Telemann: Zwölf methodische Sonaten (Peters 13069) 
Kuhlau: 12 Caprices I–II. Ger. (Billaudot 1801, 1802) 
Das Frühbarokk (Máriássy) (EMB 13533) 
Das Italianische Barokk (Máriássy) (EMB 13534) 
Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I–II. (EMB 13476, 13477) 
Loeillet: 12 szonáta op. 4 I–IV. (EMB 12989– 12992) 
Loeillet: 12 szonáta op. 1 I–IV. (EMB 12638– 12641) 
Loeillet: 12 szonáta op. 3 I–IV. (EMB 13160– 13163) 
Vivaldi: D–dúr fuvolaverseny op. 10 (Il Cardellino) (EMB 7226) 
J. S. Bach: Suite no. 2 (h–moll) tánctételek (EMB 13185) 
Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003) 
Pergolesi: Fuvolaverseny (G–dúr) (B.&H. 17502) 
Gluck: G–dúr fuvolaverseny (Amadeus BP 2061) 
Corelli: La Follia (Schott 43236) 
Czerny: Rondo facile et brillant (G–dur) (Kunzelmannn GM 831C) 
Benda: Sonata C–dur (Hofmeister 742) 
Mozart: D–dúr szonáta K. 285 (EMB 13009) 
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Mozart: A–dúr szonáta K. 298 (EMB 13010) 
Telemann: Largo e vivace (4 fuvolára) (Edizioni Berben E. 1954 B.) 
Barokk mesterek variációi II. (Kállay) (EMB 14137) 
Boccherini: Menüett és variációk 4 fuvolára (BA 6888) 
 
Követelmény 
Az eddigi évfolyamokban elért színvonal megőrzése. 
Különböző karakterű etűdök megszólaltatása a jellegüknek megfelelő tempóban. 
Előadási darab (vagy kamaramű stb.) értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 
E. Köhler: Etűdök op. 33 I. 5., 7., 9., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. 12–14., továbbá 
hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok vagy kamaraművek. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy etűd (pl. romantikus: Köhler op. 66–ból vagy Platonov: 30 etűdből) vagy más, azonos 
nehézségű gyakorlat, 
– Egy szonáta tételpár  
– Egy előadási darab vagy kamaramű. 
 
 
8. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok II. (EMB 1838) 
Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 
E. Köhler: Etűdök fuvolára II. op. 33 (Pröhle) (EMB 8514) 
E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 
Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet III. (PWM 6465) 
Fürstenau: 24 Etüden für Flöte (Hofmeister 7293) 
M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 
Bellinzani: 4 szonáta (EMB 12792) 
Blavet: Szonáták (Fleury) (Rudall 585, 594, 597, 626, 632) 
Vanhal: G–dur Sonata (Panton 876) 
Veracini: 12 Sonaten I–IV. (Kolneder) (Peters 4965a, 4965b, 4965c, 4965d) 
Quantz: Flötenkonzert g–moll (Peters 12885) 
Telemann: f–moll Sonata (Amadeus GM 666) 
Kuhlau: 12 Capries I– II. (G. Billaudot 1801, 1802) 
Fiocco: Allegro (P. Paubon) (G. Billaudot G. 3190/b) 
Mozart: Rondo, D–dúr (Pröhle) (EMB 8521) 
Die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts (Máriássy) (EMB 13536) 
Mozart: A–dúr Szonáta (Homolya) (EMB 13010) 
Rösler – Rosetti: D–dúr fuvolaverseny (Szebenyi) (EMB 3949) 
Hajdu M.: Magyar pásztordalok (EMB 1670) 
 
Követelmény 
Rendelkezzék a tanuló olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek 
rövid időn belül elérhetők. 
Technikai felkészültségének megfelelő etűdök kiválasztása és azok, lehetőleg hibátlan 
megszólaltatása. 
Képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 
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E. Köhler: Etűdök op. 66 kötetből, vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. 46., vagy III. 9–
10., továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes vagy kamaraművek. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy etűd (pl. Köhler: op. 33 II. kötetből, Bántai – Kovács: Válogatott etűdök III. kötetből) vagy 
más, azonos nehézségű gyakorlat, 
– Egy tételpár vagy kamaramű. 
 
 
9. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 II. (Pröhle) (EMB 8514) 
Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 
J. Chr. Bach: Sonata F–dur per flauto e cembalo (EMB 8977) 
Mozart: D–dúr szonáta (Homolya) (EMB 13009) 
M. Haydn: Fuvolaverseny (Vécsey) (EMB 2297) 
Hoffmeister: D–dúr fuvolaverseny (EMB 4274) 
Vivaldi: La notte (g–moll) op. 10 (EMB 1822) 
Boccherini: Concerto in D major (Rampal) (IMC 10017) 
Schubert: Téma variációkkal, B–dúr (Bántai – Sipos) (EMB 12573) 
Schumann: Három románc op. 94 (EMB 12841) 
Debussy: Syrinx, En bateau (Szebenyi) (EMB 8290) 
Farkas Ferenc: Bihari román táncok (EMB 958) 
G. Fauré: Pièces Cèlebres pour Flûte et Piano (Leduc 29002) 
Mozart: Sechs Duette op. 75 I–II.  (Zimmermann 2260, 11340) 
Doppler: Duettino americain (Adorján) 2 flûte+piano (Billaudot G 3104B) 
Jean–Jean: Modern etüdök 
 
Követelmények 
Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, tercmenetekkel 
kotta nélkül. 
Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban;  
Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más 
előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel. 
Jártasság nehezebb ritmusképletekben 
Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetőség szerint zenekari játék. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy etűd (pl. Köhler: op. 33 III. kötetből, vagy a Fuvolaetűdök középfokra című kottából) vagy 
más, azonos nehézségű gyakorlat, 
– Egy tételpár vagy kamaramű. 
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10. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. (Pröhle) (EMB 8515) 
E. Köhler: Virtuóz etűdök fuvolára op. 75 I. (EMB 8516) 
E. Köhler: Virtuóz etűdök fuvolára op. 75 II. (EMB 8517) 
Ittzés Gergely: Kettősfogások fuvolára (táblázat) saját kiadás 
Quantz: Capricien (Amadeus BP 2050) 
Ph. E. Bach: Szólószonáta fuvolára (Hofmeister 7141) 
A bécsi klasszikusok (Pröhle) (EMB 13537) 
Romantikus fuvolavirtuózok I–II. (EMB 13538, 13539) 
Fauré: Fantázia (Jeney Zoltán) (EMB 7675) 
Vivaldi: Concerto in do minore (Hartay – Nagy) (EMB 3770) 
F. Mendelssohn–Bartholdy: Rondo capriccioso (Bántai – Sipos) (EMB 13195) 
Quantz: Flötenconcerto G–dur (Peters 12981) 
Borne: Carmen–Fantasie (Kunzelmann GM 890) 
Schubert: Bevezetés és variációk az „Elszáradt virágok” témájára (EMB 13286) 
P. Csillag: Kavicsok szólófuvolára (EMB 13949)  
Devienne: Sechs Sonaten  (Kunzelmann GM 877/a, b) 
Kuhlau: Three Trios op. 13 (Rampal) (IMC 2787) 
Devienne: Trio D–dur (Eulenburg 10005) 
E. Bozza: Trois pièces (pour 4 flûtes) (Leduc 25584) 
F.–K. Doppler: Magyar Fantázia op. 35 (Adorján) (2 fuvola, zongora) (Musica Rara 1275) 
Grieg: Ausgewählte Stücke aus Peer Gynt für 2 Flöten und Klavier (UE 30350) 
S. Joplin: The Entertainer für drei Flöten und Klavier (Amadeus BP 2411) 
J. Castérède: Flûtes en Vacances Quatre Pièces pour 3 flûtes (ad libitum 4 flûtes) (Leduc 23296) 
J. Haydn: Die Jahreszeiten für zwei Flöten (UE 18036) 
Mozart: Die Hochzeit des Figaro für 2 Flöten  (UE 16773) 
Láng: Duo (EMB 4532) 
Bozza: Kvartett (Leduc 21318) 
 
Követelmény 
A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni képességeinek és készségeinek 
megfelelő szinten, kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit 
érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 
Jean–Jean: Modern etűdök, vagy Fuvolaetűdök középfokra, vagy Hangversenyetűdök fuvolára 
(Kovács L.), továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darab vagy kamaramű. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy etűd (pl. Andersen: 24 etűdből vagy Jean–Jean: Modern etűdökből) vagy más, azonos 
nehézségű gyakorlat, 
– Egy tételpár vagy kamaramű. 
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Továbbképző évfolyamok „B" tagozat 
 
7. évfolyam „B" tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 
Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. (EMB 8593) 
E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 
Fuvolaetűdök középfokra (Jeney Zoltán) (EMB 12062) 
Szemelvények zenekari művekből (Gyöngyössy) (EMB 12949) 
Boismortier: Sechs Suiten (Schott FTR 15) 
Telemann: Zwölf Fantasien für Querflöte (Bärenreiter 2971) 
Telemann: Zwölf methodische Sonaten (Peters 13069) 
Kuhlau: 12 Caprices I–II. Ger. (Billaudot 1801, 1802) 
Das Frühbarokk (Máriássy) (EMB 13533) 
Das Italianische Barokk ( Máriássy) (EMB 13534) 
Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I–II. (EMB 13476, 13477) 
Loeillet: 12 szonáta op. 3 I–IV. (EMB 13160– 13163) 
Vivaldi: „Il pastor fido” 6 Sonaten für Querflöte und basso continuo (Hortus Musicus 135) 
Vivaldi: D–dúr fuvolaverseny op. 10 (Il Cardellino) (EMB 7226) 
J. S. Bach: Suite no. 2 (h–moll) tánctételek (EMB 13185) 
Pergolesi: Fuvolaverseny (G–dúr) (B.&H. 17502) 
Gluck: G–dúr fuvolaverseny (Amadeus BP 2061) 
Corelli: La Follia (Schott 43236) 
Czerny: Rondo facile et brillant (G–dur) (Kunzelmannn GM 831C) 
Benda: Sonata C–dur (Hofmeister 742 
Mozart: D–dúr szonáta K. 285 (EMB 13009) 
Mozart: A–dúr szonáta K. 298 (EMB 13010) 
Popp – Moniuszko: A fonólányka (PWM 1179) 
Bartók Béla: Három csíkmegyei népdal (Szebenyi) (EMB 2142) 
Farkas Ferenc: Szonatina (EMB 5870) 
Decsényi János: Sonatina pastorale (EMB 2953) 
 
Követelmény 
Hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 
A nyelvindítás különböző módjai, a dinamika és az intonáció összefüggései. 
Különböző díszítések stílusos alkalmazása 
A tanult daraboknak megfelelő tempók alkalmazása  
Nagyobb terjedelmű mű stílusos, biztonságos előadása 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy etűd (pl. romantikus: Köhler op. 66–ból vagy Platonov: 30 etűdből) vagy más, azonos 
nehézségű gyakorlat, 
– Egy szonáta tételpár vagy kamaramű. 
– Egy előadási darab 
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8. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok II. (EMB 1838) 
Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 
M. Moyse: Exercises Journalier pour la Flûte (Leduc 16638) 
Bellinzani: 4 szonáta (EMB 12792) 
Vanhal: G–dur Sonata (Panton 876) 
Veracini: 12 Sonaten I–IV. (Kolneder) (Peters 4965a, 4965b, 4965c, 4965d) 
Quantz: Flötenkonzert g–moll (Peters 12885) 
Telemann: f–moll Sonata (Amadeus GM 666) 
Kuhlau: 12 Capries I–II. (G. Billaudot 1801, 1802) 
Fiocco: Allegro (P. Paubon) (G. Billaudot G. 3190/b) 
Mozart: Rondo, D–dúr (Pröhle) (EMB 8521) 
Mozart: A–dúr Szonáta (Homolya) (EMB 13010) 
Rösler – Rosetti: D–dúr fuvolaverseny (Szebenyi) (EMB 3949) 
Hajdu M.: Magyar pásztordalok (EMB 1670) 
Corrette: Six sonatas op. 2 for 2 flute (Nova Music NM 165) 
Jeney Zoltán: Fuvoladuók I–III. (EMB 6562, 6640, 7816) 
J. Haydn: Sechs Duette (UE 18037–38) 
J. Haydn: Three Trios (for 3 flutes) (J. P. Rampal) (IMC 1958) 
C. Wanausek: 10 Miniaturen für 4 Flöten (Doblinger 05023) 
 
Követelmény 
Rendelkezzék a tanuló olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek 
rövid időn belül elérhetők. 
Technikai felkészültségének megfelelő etűdök kiválasztása és azok, lehetőleg hibátlan 
megszólaltatása. 
Képes legyen a tanuló a művek stílushű, igényes előadására. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy etűd (pl. Köhler: op. 33 II. kötetből, Bántai – Kovács: Válogatott etűdök III. kötetből) vagy 
más, azonos nehézségű gyakorlat, 
– Egy barokk szonáta tételpár vagy barokk kamaramű, 
– Egy előadási darab. 
 
 
9. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. (Pröhle) (EMB 8515) 
Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 
M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 
Händel: Elf Sonaten ( DVfM 4003) 
C. Ph. E. Bach: 6 Sonaten (Zimmermann 1800) 
J. Chr. Bach: Sonata F–dur per flauto e cembalo (EMB 8977) 
Mozart: D–dúr szonáta (Homolya) (EMB 13009) 
M. Haydn: Fuvolaverseny (Vécsey) (EMB 2297) 
Hoffmeister: D–dúr fuvolaverseny (EMB 4274) 
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Schubert: Téma variációkkal, B–dúr (Bántai – Sipos) (EMB 12573) 
Schumann: Három románc op. 94 (EMB 12841) 
Debussy: Syrinx, En bateau (Szebenyi) (EMB 8290) 
Farkas Ferenc: Bihari román táncok (EMB 958) 
G. Fauré: Pièces Cèlebres pour Flûte et Piano (Leduc 29002) 
G. Fauré: Berceuse op. 16, Berceuse op. 56, Pièce, Fantaisie op. 79 (Leduc 4229) 
Dávid: Szonáta (EMB 1867) 
Szervánszky: Szvit két fuvolára (EMB 2671) 
W. Fr. Bach: Sechs Duette I–II. (Breitkopf 5655, 5656) 
 
Követelmény 
A laza, könnyed ujjtechnika. 
Jártasság nehezebb ritmusképletekben. 
Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetőség szerint zenekari játék. 
Érzékeny és igényes intonáció 
Hajlékony legato, technikailag biztonságos nyelvtechnika 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy etűd  
– Egy barokk szonáta tételpár  
– Egy XX. századi mű 
 
 
10. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. (Pröhle) (EMB 8515) 
E. Köhler: Virtuóz etűdök fuvolára op. 75 I. (EMB 8516) 
Hangversenyetűdök fuvolára (Kovács L.) (EMB 12652))  
Jean–Jean: Modern etűdök (Leduc 24726) 
S. Karg–Elert: 30 Capricien op. 107 (Steingräber 2240) 
E. Bozza: Quators Études – Arabesques (Leduc 22830) 
Ittzés Gergely: Kettősfogások fuvolára (táblázat) saját kiadás 
Quantz: Capricien (Amadeus BP 2050) 
Ph. E. Bach: Szólószonáta fuvolára (Hofmeister 7141) 
Devienne: Konzert für Flöte und Orchestra (Szebenyi – Nagy) (EMB 4723) 
Fauré: Fantázia (Jeney Zoltán) (EMB 7675) 
F. Mendelssohn–Bartholdy: Rondo capriccioso (Bántai – Sipos) (EMB 13195) 
Kuhlau: Introductio e Rondo op. 98 (Billaudot MB 23178) 
P. Csillag: Kavicsok szólófuvolára (EMB 13949)  
Devienne: Sechs Sonaten (Kunzelmann GM 877/a, b) 
F.–K. Doppler: Magyar Fantázia op. 35 (Adorján) (2 fuvola, zongora) (Musica Rara 1275) 
P. Tschaikowsky: Danse des Mirlitons from Nut Cracker Suite (4 flûtes) (Symphony 691–24) 
Grieg: Ausgewählte Stücke aus Peer Gynt für 2 Flöten und Klavier (UE 30350) 
S. Joplin: The Entertainer für drei Flöten und Klavier (Amadeus BP 2411) 
J. Castérède: Flûtes en Vacances Quatre Pièces pour 3 flûtes (ad libitum 4 flûtes) (Leduc 23296) 
J. S. Bach: 15 kétszólamú invenció (UE 18030) 
Láng: Duo (EMB 4532) 
Bozza: Kvartett (Leduc 21318) 



 195 

Követelmény 
A kortárs zene notációjának és alapvető technikai megoldásainak ismerete (üveghangok, él– és 
réshangok, frulláto–módok) 
A technikai készségek virtuózabb fejlesztése. 
A tanuló a zenei anyagot kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és 
összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy etűd,  
– Egy barokk szonáta tételpár vagy kamaramű, 
– Egy előadási darab. 
 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Fuvola főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet (EMB 
8593, vagy Köhler: Etűdök op. 33 no. II. kötet (EMB 8514) nehézségi szintjén. 
– Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű; Marcello: a–moll szonáta, (EMB 
12534), Telemann: C–dúr szonáta (EMB 13535), Händel: F–dúr szonáta nehézségi szintjén. 
– Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű; Fauré: Siciliano (EMB 7583), Doppler: Berceuse 
(EMB 12350), Mező Imre: Szvit (EMB 3358), Szervánszky Endre: Szonatina (EMB 1372) 
nehézségi szintjén. 
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. 1–5., (EMB 
8514) Andersen: 24 etűd fuvolára/1. (EMB 8520); Hangversenyetűdök fuvolára c. gyűjtemény 
(EMB 12652) nehézségi szintjén. 
– Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű; Händel: Hat szonáta (EMB 13404), 
egy barokk triószonáta két tétele nehézségi szintjén. 
– Egy XX. századi mű; Farkas: Bihari román táncok (EMB 958) nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
– Jó minőségű és állapotú, lehetőség szerint sima fejrésszel ellátott tanuló–hangszerek. 
– Jól hangolt zongora, vagy pianínó. 
– Legalább 2 db állítható magasságú kottaállvány. 
– Teljes alakot visszaadó tükör. 
– Metronóm. 
 
Marcello: 12 szonáta fuvolára op. 2 I. (Máriássy) (EMB 13476)) 
D. Scarlatti: Három szonáta (EMB 8958) 
Járdányi Pál: Szonatina (EMB 1371)  
 
 
 
 
6. KLARINÉT 
 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
A hangszeres előkészítő elsősorban a képesség kibontakozását, a készségek felmérését szolgálja.  
 
Ajánlottés használt tananyag 
Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB Z 12282) 
A szeretet dalai kl.–zg. „Alkotó Muzsikusok Társasága”  
Gallai Attila: A klarinétzene alapjai (Editio Tatabánya PZ 001) 
 
Követelmény 
A légzés, befúvás, hangindítás állandó ellenőrzése. 
A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. Gyermekdalok, 
népdalok és egyéb dallamok megszólaltatása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Négy gyermekdal vagy népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül, a hangterjedelem minél 
teljesebb igénybevételével. 
 
 
2. évfolyam 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Klarinét ABC (Arany – Bakos – Meizl) OPI 1982  
Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB Z 12282) 
A szeretet dalai kl.–zg. „Alkotó Muzsikusok Társasága”  
Gallai Attila: A klarinétzene alapjai (Editio Tatabánya PZ 001) 
 
Követelmény 
A légzés, befúvás, hangindítás állandó ellenőrzése. 
A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 
Gyermekdalok, népdalok és egyéb dallamok megszólaltatása.  
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Négy gyermekdal vagy népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül, a hangterjedelem minél 
teljesebb igénybevételével. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam„A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Balassa: Klarinétiskola I. (EMB Z 5503) 
Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB Z 12282) 
Dudás L.: Klarinétiskola I. (Music Trade M 06) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4550) 
 
Követelmény 
Jól beállított légzés, befúvás, hangindítás. 
A törzshangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben.  
A hangsor ismerete és megszólaltatása kotta nélkül. 
Rövid, előjegyzést nem tartalmazó gyakorlatok, népdalok, gyermekdalok fél, negyed, nyolcad 
értékekkel, Kovács B.: Klarinétozni tanulok I/58; 68., Balassa – Berkes: Klarinétiskola I/21, 48 
stb. nehézségi fokán. 
Előadási darabok (vagy népdalok), lehetőleg kísérettel. Pl. J. S. Bach: Parasztkantáta, W. A. 
Mozart: Francia gyermekdal (Klarinétalbum I.–Edition Music–Soft) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével, 
– Négy népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül, lehetőleg zongorakísérettel.  
 
 
2. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Balassa: Klarinétiskola I. (EMB 5503) 
Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB 12282) 
Dudás L.: Klarinétiskola I. (Music Trade M 06) 
Perényi É: Klarinét–etűdök. (EMB 14300) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4550) 
Pèrier: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 
 
Követelmény 
Helyes alapon nyugvó légzés, befúvás, hangindítás. 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben.  
A tanult hangsorok, valamint hármashangzat–felbontásaik ismerete és megszólaltatása kotta 
nélkül. 
Előjegyzés nélküli vagy 1 előjegyzésű gyakorlatok, népdalok, műzenei példák fél, negyed, nyolcad 
értékekkel, éles, nyújtott ritmussal vagy szinkópával, páros és páratlan lüktetéssel; a fenti 
hangterjedelem teljes igénybevételével; Perényi: Klarinét–etűdök: 17; 19. nehézségi fokán. 
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16–32 ütemes előadási darabok kulturált hangon, tagoltan, törekedve a tiszta intonációra, 
kísérettel. Pl. J. Brahms: Álommanó; M. Glinka: Air (Perényi: Repertoire 4., 5.) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két gyakorlat a hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével, 
– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 
darab, és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 
 
3. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Balassa: Klarinétiskola I. (EMB 5503) 
Dudás L.: Klarinétiskola II. (Music Trade M 07) 
Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB 12282) 
Perényi É.: Klarinét–etűdök (EMB 14300) 
Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 2124) 
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4550) 
Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 
100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 
 
Követelmény 
A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 
Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat–felbontásaik ismerete és 
megszólaltatása, kotta nélkül. 
Mérsékelt tempójú, egyszerű ritmusképletekből álló, különböző karakterű gyakorlatok, műzenei 
példák biztonságos eljátszása a fenti hangterjedelemben, Perényi É.: Klarinét–etűdök 26; 32. 
nehézségi fokán. 
Több regisztert érintő előadási darabok stílusosan, tisztán intonálva, zongora– vagy egyéb 
hangszerkísérettel. Pl. Ch. W. Gluck: Boldog lelkek tánca (Klarinétalbum II.– Edition Music Soft), 
P. I. Csajkovszkij: Régi francia dal (Perényi: Repertoire 24)  
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű etűd, 
– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 
darab, és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Balassa: Klarinétiskola II. (EMB 5727) 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB 13291) 
Perényi É.: Klarinét–etűdök (EMB 14300) 
Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 
Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 
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Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 
Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 
Kratochvil: 66 etűd  
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II.( PWM 4594) 
Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 
Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 
100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 
 
Követelmény 
Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 
Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat–felbontásaikkal, tercmeneteikkel együtt, 
kotta nélkül. 
Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó etűdök, 
műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/9; 15. Balassa: Klarinétiskola II/ 
7; 13. nehézségi fokán. 
Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 
előadásban, kísérettel. Pl. F. Schubert: Menuetto, G. Marie: Dal régi stílusban (Perényi: 
Repertoire 27., 19.) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy 
egy előadási darab, és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 
 
5. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Balassa: Klarinétiskola II. (EMB 5727) 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB 13291) 
Perényi É.: Klarinét etűdök (EMB 14300) 
Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 
Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi  ER 2183) 
Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 
Kratochvil: 66 etűd  
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II.( PWM 4594) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 
Müller (I.): Etűdök (Ricordi 00132700) 
Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 
100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 
 
Követelmény 
Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.  
Dúr és összhangzatos moll hangsorok kotta nélkül; hármashangzat–felbontásokkal, 
tercmenetekkel.  
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Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó etűdök, 
műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/13., 28., illetve Balassa: 
Klarinétiskola II/ 40., 56. nehézségi fokán. 
Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 
előadásban, kísérettel. Pl. Beethoven: Sonatine; Ch.Dancla: Romance (Perényi É.: Repertoire 35., 
39.) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy 
egy előadási darab és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 
 
6. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Balassa: Klarinétiskola II. (EMB 5727) 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB 13291) 
Perényi É.: Klarinét etűdök (EMB 14300) 
Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 
Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi  ER 2183) 
Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 
Kratochvil: 66 etűd  
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II.( PWM 4594) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 
Müller (I.): Etűdök (Ricordi 00132700) 
Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 
100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 
Gabucci: 60 Divertimenti (Ricordi E.R. 2541) 
 
Követelmény 
Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.  
Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat–felbontásaikkal, tercmeneteikkel együtt, 
kotta nélkül. 
Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó etűdök, 
műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/36., 75., illetve Balassa: 
Klarinétiskola II/ 55., 71; 81. nehézségi fokán. 
Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 
előadásban, kísérettel. Pl. Donizetti: Concertino (Edition Music–Soft); Weber: Szonatina; 
Bärmann: Romance (Perényi: Repertoire 42.) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy 
egy előadási darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
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Alapfokú évfolyam „B” tagozat 
 
„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 
adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy 
megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeknek. 
A „B” tagozatos tanuló hangszeres játéka elsősorban hangminőségben, a hangszerkezelés 
biztonságában, virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozaton 
tanulók szintjét! 
 
 
2. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Balassa: Klarinétiskola I. (EMB Z 5503) 
Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 
Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB Z 12282) 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 
Dudás L.: Klarinétiskola I. (Music Trade M 06) 
Dudás L.: Klarinétiskola II. (Music Trade M 07) 
Perényi É.: Klarinét–etűdök (EMB 14300) 
Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4550) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 
Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 
100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 
 
Követelmény 
Helyes alapon nyugvó légzés, befúvás, hangindítás. 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete.  
Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat–felbontásaik ismerete és 
megszólaltatása, kotta nélkül. 
Gyakorlatok, műzenei példák fél, negyed, nyolcad, tizenhatod értékekkel, éles, nyújtott ritmussal és 
szinkópával, páros és páratlan lüktetéssel; a fenti hangterjedelem teljes igénybevételével; Kovács: 
Klarinétozni tanulok I/196; 221;, illetve Balassa: Klarinétiskola I/.97. nehézségi fokán. 
Előadási darabok kotta nélkül, kulturált hangon, tagoltan, törekedve a tiszta intonációra – 
kísérettel. Pl. Mozart: Allegretto (Perényi: Repertoire 28.); Martini: Andantino (The Joy of 
Clarinet 14 –1967 Yorktown Music Press, Inc.) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két gyakorlat (a hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével), 
– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 
 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Iskolák, gyakorlatok 
Balassa: Klarinétiskola II. (EMB 5727) 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB 13291) 
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Dudás L.: Klarinétiskola II. (Music Trade M 07) 
Perényi É.: Klarinét–etűdök (EMB 14300) 
Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4550) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 
Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 
100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 
 
Követelmény 
A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 
Dúr és összhangzatos moll hangsorok és hármashangzat–felbontásaik, valamint tercmeneteik 
ismerete és megszólaltatása kotta nélkül. 
Különböző karakterű, nagyobb technikai képzettséget igénylő gyakorlatok, műzenei példák 
biztonságos eljátszása a fenti hangterjedelemben; bonyolultabb ütemfajták, ritmikai elemek, 
ritmusképletek alkalmazása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/13., Kurkiewicz: Válogatott 
gyakorlatok I/21. Perényi: Klarinét–etűdök: 38. nehézségi fokán. 
Különböző regiszterekben mozgó előadási darabok stílusosan, tisztán intonálva, kotta nélkül, 
zongora– vagy egyéb hangszerkísérettel. Pl. Türk: Larghetto amoroso; Gluck: Ária (Perényi: 
Repertoire 29., 34.) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű etűd, 
– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül, 
 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Iskolák, gyakorlatok 
Balassa: Klarinétiskola II. (EMB 5727) 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB 13291) 
Perényi É.: Klarinét–etűdök (EMB 14300) 
Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 
Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 
Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc 17089) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4594) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4905) 
Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 
Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 
100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 
 
Követelmény 
Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 
Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hármas– és négyeshangzat–felbontásaikkal, 
tercmeneteikkel, kotta nélkül. 
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Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai problémát feldolgozó 
etűdök megszólaltatása, Perényi: Klarinét–etűdök: 60; 74. nehézségi fokán. 
Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár, vagy hasonló terjedelmű más 
előadási darab ízléses, igényes előadása kotta nélkül, kísérettel. Pl. K. Stamitz: Rondo 
(Klarinétmuzsika –EMB Z. 7919); W. A. Mozart: Larghetto (Perényi: Repertoire 33.) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 
 
 
5. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 
Perényi É.: Klarinét–etűdök (EMB Z 14300) 
Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 
Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 
Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 
Kratochvil: 66 etűd  
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 
Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 
Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 
Perényi: Klarinét etűdök  (EMB 14300) 
100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 
 
Követelmény 
Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 
Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat–felbontásaikkal, tercmeneteikkel együtt, 
kotta nélkül. 
Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó etűdök, 
műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/ 28; 59; 67. Perényi: Klarinét–
etűdök: 70; 76. nehézségi fokán. 
Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 
előadásban, kísérettel. Pl. Glinka: Vocalise; Barat: Szláv dal (Music–Soft)  
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül (vagy egy 
előadási darab és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
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6. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 
Perényi É.: Klarinét–etűdök (EMB Z 14300) 
Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 
Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 
Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 
Kratochvil: 66 etűd  
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 
Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 
Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 
Perényi: Klarinét etűdök  (EMB 14300) 
100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 
Gabucci: 60 Divertimenti (Ricordi 2541) 
 
Követelmény 
Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat–, valamint domináns–, illetve 
szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 
Kromatikus skála. 
Etűdök Jean–Jean: Etűdök I. (Leduc 24740) Klose: Napi gyakorlatok (15 etűd:1.) (Leduc 
A.L.06400) nehézségi szintjén 
Versenymű tételek és előadási darabok. Pl. Stamitz: B–dúr klarinétverseny (EMB 8993), Donizetti: 
Concertino. (Peters 8206), Debussy: Kis néger (EMB 7933); Klose: Fantázia (a Perényi: 
Repertoire gyűjteményben 45. EMB 14406) nehézségi szintjén 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, (hármashangzat–, valamint domináns–, illetve 
szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel.) 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül (vagy egy 
előadási darab és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A tantárgya és időtartama 
Klarinét főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 15 perc 
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A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű; Perényi Éva: Klarinétetűdök 60–tól 
(EMB14300), Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II: 13., 28. (EMB13291) nehézségi szintjén. 
– Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is; 
Dancla: Románc (Perényi Éva–Perényi Péter: Repertoár 39 EMB14406.), Weber: Sonatina 
Perényi Éva–Perényi Péter: Repertoár 44 (EMB14406), Haydn: Szent Antal korál (200 év 
klarinétmuzsikája – Barokk– EMB 13971) nehézségi szintjén. 
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, 
(EMB 14300) Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 36., 46., 59., 75. (EMB 13291); 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 (EMB 8291), Mendelssohn: Dal szöveg 
nélkül (Berkes: Előadási darabok klarinétra és zongorára II. kötetből a 9–es, EMB 13972), 
Donizetti: Concertino II. tétel (Peters 8206), Kocsár Miklós: Ungaresca (EMB 5991) nehézségi 
szintjén.  
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
 
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 
A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és 
szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon 
egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. 
Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás tökéletesítése, vagy a 
kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. 
 
7. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 1329) 
Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 
Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 
Gabucci: 20 studi di medio difficolta (Ricordi ER 2169) 
Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök I.(Leduc A. L. 17348) 
Klosé: 30 etűd (Leduc A. L. 7233) 
Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 
Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 
Kratochvil: 66 etűd  
Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Sshmidt Musicverlag, Heilbronn 457–460) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 
Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 
Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 
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Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 
100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 
 
Követelmény 
Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.  
Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, tercmenetekkel 
kotta nélkül. 
Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 
gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 
Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más 
előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának biztonságos 
eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – Berkes: 
Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz–dúr klarinétverseny nehézségi szintjén. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 
darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 
 
8. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 
Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 
Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 
Gabucci: 20 studi di medio difficolta( Ricordi ER 2169) 
Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök I.( Leduc A. L. 17348) 
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 
Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 
Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L. 5963) 
Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 
Kratochvil: 66 etűd  
Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Sshmidt Musicverlag, Heilbronn. 457–460) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 
Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 
Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 
Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 
Wiedemann: Gyakorlatok IV. (Breitkopf EB 4234) 
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 
 
Követelmény 
Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 
Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, tercmenetekkel 
kotta nélkül. 
Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 
gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 
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Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más 
előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának biztonságos 
eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – Berkes: 
Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz–dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 
darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 
 
9. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 
Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 
Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 
Gabucci: 20 studi di medio difficolta (Ricordi ER 2169) 
Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 
Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L. 5963) 
Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 
Kratochvil: 66 etűd  
Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag Heilbronn 457–460) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok IV. (PWM 4906) 
Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 
Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 
Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 
Wiedemann: Gyakorlatok V. (Breitkopf EB 4235) 
100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 
 
Követelmény 
Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 
Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, tercmenetekkel 
kotta nélkül. 
Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 
gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 
Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más 
előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának biztonságos 
eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – Berkes: 
Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz–dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 
darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
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10. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 
Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 
Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 
Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 
Gabucci: 20 studi di medio difficolta (Ricordi ER 2169) 
Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök I. (Leduc A. L. 17348) 
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 
Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L. 5963) 
Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 
Kratochvil: 66 etűd  
Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag Heilbronn 457–460) 
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok IV. (PWM 4906) 
Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 
Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 
Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 
Wiedemann: Gyakorlatok IV. (Breitkopf EB 4234) 
Wiedemann: Gyakorlatok V. (Breitkopf EB 4235) 
Wiedemann: Gyakorlatok VI.( Breitkopf EB 4236) 
100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 
Kovács: Mindennapi skálagyakorlatok (EMB Z 8852) 
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 
 
Követelmény 
Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, tercmenetekkel, 
kromatikus skála kotta nélkül. 
Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 
gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 
Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más 
előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának biztonságos 
eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – Berkes: 
Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz–dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 
darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 
 
Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 
7. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 
Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök I. (Leduc A. L. 17348) 
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Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 
Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 
Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilbronn 457) 
Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 
Périer: 331 Mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 
 
Követelmény 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult hangterjedelem határain belül. 
Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat–, valamint domináns–, illetve 
szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 
Etüdök – Jean–Jean: Etűdök I/1–13–ig. Kröpsch: Etűdök I/1–105–ig – nehézségi szintjén. 
Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok Stamitz: B–dúr klarinétverseny, Hoffmeister: Esz–
dúr szonáta, Mozart: Larghetto nehézségi szintjén. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 
 
 
8. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Bach: l5 etűd (Hegedűszonáták) (Leduc A. L. 21245) 
Bozza: 12 etűd (Leduc A. L. 21300) 
Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök I. (Leduc A. L. 17348) 
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 
Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 
Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilbronn 457) 
Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 
Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 
Périer: 331 Mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 3018) 
 
Követelmény 
Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat–, valamint domináns–, illetve 
szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 
Kromatikus skála. 
Etűdök Jean–Jean: Etűdök I. Kröpsch: Etűdök I. nehézségi szintjén 
Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok Krommer: Esz–dúr klarinétverseny, Donizetti: 
Concertino, Honegger: Szonatina Bartók: Három csíkmegyei népdal nehézségi szintjén 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár, vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel kotta nélkül. 
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9. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Bach: 15 etűd (Hegedűszonáták) (Leduc A. L. 21245) 
Bitsch: 12 etűd (Leduc A. L. 21842) 
Bozza: 12 etűd (Leduc A. L. 21300) 
Cavallini: Caprices I. (Leduc A. L. 20981) 
Cavallini: Caprices II. (Leduc A. L. 20533) 
Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök III. (Leduc A. L. 17490) 
Klosé: 30 etűd Leduc (A. L. 07233) 
Kröpsch: Etűdök I–II. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilbronn. 458) 
Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 3018) 
 
Követelmény 
Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat–, valamint domináns–, illetve 
szűkített szeptim–felbontásokkal, terc– és kvartmenetekkel, kotta nélkül. 
Kromatikus skála. 
Etűdök – Jean–Jean: Etűdök II. 21–33 Kröpsch: Etűdök II. 272 – nehézségi szintjén. 
Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok – Stamitz: Esz–dúr klarinétverseny, Saint–Saëns: 
Szonáta, Kovács: Hommages – nehézségi szintjén. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 
 
 
10. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Bach: Csellószvitek (Leduc A. L. 23508) 
Bach: l5 etűd (Hegedűszonáták) (Leduc A. L. 21245) 
Bitsch: 12 etűd (Leduc A. L. 21842) 
Cavallini: Caprices I. (Leduc A. L. 20981) 
Cavallini: Caprices II. (Leduc A. L. 20533) 
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök II.  (Leduc A. L. 17446) 
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök III. (Leduc A. L. 17490) 
Klosé: 30 etűd (Leduc A. L. 7233) 
Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L. 5963) 
Kröpsch: Etűdök IV. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilmronn 460) 
Paganini: 17 Caprices (Leduc A. L. 21204) 
Kovács: Mindennapi skálagyakorlatok (EMB Z 8852) 
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 
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Követelmény 
Az összes dúr és moll skála hármashangzat–, domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, 
terc–, kvart– és kvintmenetekkel. 
Etűdök – Jean–Jean: Etűdök II. Kröpsch: Etűdök II. Klosé: Karakterisztikus etűdök – nehézségi 
szintjén 
Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok – Weber: Concertino, Poulenc: Szonáta – 
nehézségi szintjén 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Klarinét főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Két etűd, vagy technikai jellegű mű; Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc 05963), Jean–Jean: 
Etűdök I. (Leduc) nehézségi szintjén; 
– Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű; Wagner: 
Adagio, Barat: Szláv dal, Donizetti: Concertino I–II. tétel (Peters), Niels Gade: Fantáziadarab op. 
43., Draskóczy: Korondi táncok (EMB 12064); kamaraművek: Pleyel: Duók: I–II., Devienne: 
Concertino 2 klarinétra és zongorára (EMB 8687) Stamitz: Kettősverseny(EMB 6046) 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 (Leduc), Klosé: Karakterisztikus 
etűdök (Leduc), Jean–Jean: Etűdök I.(Leduc) nehézségi szintjén. 
– Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű; Danzi: 
Szonáta, Stamitz: Esz–dúr koncert (Leduc), Weiner: Csűrdöngölő (EMB 8292), Dimler: B–dúr 
klarinétverseny, Wasilenko: Keleti táncok, Weber: Variáció op. 33 (Peters); kamaraművek: 
Kreutzer: Duók, Pleyel: Duók I–II. nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő minőségű hangszerek, fúvókák. 
Havonta és fejenként egy nád. 
Megfelelően hangolt zongora vagy pianínó. 
Teljes alakot visszaadó tükör. 
Metronóm. 
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7. SZAXOFON 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
A szaxofontanulást az életkorra, a fizikai és termeti adottságokra való tekintettel általában 10–12 
éves kortól lehet megkezdeni a hangszercsalád kisebb méretű fajtáival. 10 éves kor előtt a 
szaxonett (chalumeau) vagy klarinéttanulás a legmegfelelőbb előkészület a szaxofon–
tanulmányokhoz. 
 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. (Edit. Simonffy 026) 
Londeix: Szaxofoniskola I. (Schultz Blasmusik–verlag A/847) 
Perényi É.&P.: Szaxofon ABC1 (EMB 14289) 
Béres J.: Furulyaiskola I. (EMB Z. 5406) 
Ormándlaky P. Gyakorolni jó! (Edit. Simonffy ) 
Sipos A.: Süss fel nap (Rózsavölgyi) 
 
Követelmény 
Helyes test– és hangszertartás. 
Helyes légzés, hangképzés, hangindítás. 
Tiszta intonálás c1d1–c2–ig, valamint fisz1. 
Népdalok, gyermekdalok, könnyű darabok. 
 
Az év végi beszámoló anyaga 
– Négy gyermek– vagy népdal, illetve más könnyű darab, lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
2. évfolyam 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. (Edit. Simonffy 026) 
Londeix: Szaxofoniskola I. (Schultz Blasmusik–verlag A/847) 
Perényi É.&P.: Szaxofon ABC1. (EMB 14289) 
Béres J.: Furulyaiskola I. (EMB Z. 5406) 
Ormándlaky P. Gyakorolni jó! (Edit. Simonffy) 
Sipos A.: Süss fel nap (Rózsavölgyi) 
 
Követelmény 
Helyes test– és hangszertartás. 
Helyes légzés, hangképzés, hangindítás. 
Tiszta intonálás d1–c2–ig 
Kottaolvasás, alapvető ritmusképletek biztos játéka 
Népdalok, gyermekdalok, könnyű darabok. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Négy gyermek– vagy népdal, illetve más könnyű darab, lehetőleg kotta nélkül. 
 



 213 

 
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1 évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. (Edit. Simonffy 026) 
Herrer P.: Szaxofoniskola (EMB) 
Londeix: Szaxofoniskola I. (Schultz Blasmusik–verlag A/847) 
Bumeske: Etűdök szaxofonra I. (Elite Edit. 350) 
Perényi É.&P.: Szaxofon ABC 1 (EMB 14289) 
Béres J.: Furulyaiskola I–II. (EMB Z. 5406) 
Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. (in Es) 
É.&P. Perényi: Saxophone methode (in Es, in B) 
Lilo: Könnyű darabok I. (in Es) (Coppelia 266451 0523) 
Magyar népdalok (harmóniajelzéssel) (in B) (Edit. Simonffy 012) 
 
Követelmény 
Helyes tartás, légzés, hangképzés. 
A törzshangok ismerete, skálák: C–, G– és F–dúr (esetleg a–moll), módosított hangok: fisz, b. 
Hangterjedelem: c1–g2–ig. 
Népdalok, kisebb előadási darabok. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 
– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 
 
 
2. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Schuster Gy.: Szaxofoniskola II. (Edit. Simonffy 027) 
É.&P. Perényi: Saxophone Methode (EBP 1996) 
Herrer P.: Szaxofoniskola (EMB) 
Bumcke: Etűdök szaxofonra I. (Elite Edit 350) 
Mule: 24 könnyű etűd (Leduc A1 20455) 
É.&P. Perényi: Szaxofon ABC 1. (EMB 14289) 
É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 
Schuster Gy.: Szaxofoniskola II. (in Es) 
É.&P. Perényi: Saxophone Methode (in Es in B) 
Lilo: Könnyű darabok II. (in Es) (Coppelia 266451 0523) 
Magyar népdalok (harmóniajelzéssel) (in B) (Edit. Simonffy 012) 
Kraszna L. Szaxofonmuzsika (in Es in B) (EMB) 
Klarinétmuzsika kezdőknek (Kuszing) (EMB Z. 6851) 
 
Követelmény 
Helyes tartás, légzés, hangindítás, befúvás. 
Hangterjedelem c1–c3–ig, módosított hangok: fisz, cisz, b, esz, gisz. 
A megadott dúr és moll hangsorok ismerete (a dallamos moll ismerete nem kötelező). 
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Skálák, lehetőleg kotta nélkül. 
Az évfolyamnak megfelelő ritmusképletek és ütemmutatók. 
Dinamikai jelek ismerete az évfolyamnak megfelelően. 
Tiszta intonáció, muzikális hang. 
Előadási darabok, lehetőleg kotta nélkül. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 
– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 
– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 
 
 
3. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Schuster Gy.: Szaxofoniskola III. (Edit. Simonffy 028) 
É.&P. Perényi: Saxophone Methode (EBP 1996) 
Londeix: Szaxofoniskola II. (Schultz Blasmusik–verlag A/848) 
Bumcke: Etűdök szaxofonra II. (Elite Edit. 350) 
Mule: 24 könnyű etűd (Leduc A1 20455) 
É.&P. Perényi: Szaxofon ABC1 (EMB 14289) 
É.&P. Perényi: Szaxofon ABC2 (EMB 14299) 
É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra  (EMB) 
Beekum: Studies  (HU 37994) 
Verroust 24 Études I (Billaudot G.2138 B) 
Kraszna L.  Szaxofonmuzsika (in Es in B)  (EMB) 
Schuster Gy.:  Szaxofoniskola III. (in Es) 
Előadási darabok I szaxofonra és zongorára  (Edit. Simonffy 053/A) 
Előadási darabok II szaxofonra és zongorára (Edit. Simonffy 053/B) 
Händel: Largo (in Es) (Edit. Simonffy 053/A) 
Gluck: Boldog lelkek tánca (in Es) (Edit. Simonffy 053/A) 
Mozart: Ave verum corpus (in Es) (Edit. Simonffy 053/A) 
Brahms: Bölcsődal (in Es) (Edit. Simonffy 053/B) 
Csajkovszkij: Szomorú dal (in Es) (Edit. Simonffy 053/B) 
Schumann: Álmodozás (in Es) (Edit. Simonffy 053/B) 
Lilo: Könnyű darabok III.(in Es) (Coppelia 266451 0523) 
Schubert: Keringő (in Es, in B) (Edit. Simonffy 070–071) 
Chopin: Mazurka (in Es, in B) (Edit. Simonffy 070–071) 
Saint–Saëns: A hattyú (in Es, in B) (Edit. Simonffy 070–071) 
Zsoldos B.: I love blues (in B) (Edit. Simonffy 025) 
 
Követelmény 
Tiszta intonáció az adott hangterjedelmen belül. 
Skálák 2#, 2b előjegyzésig. 
Az alapvető dinamikai és agogikai jelek ismerete. 
Kisebb előadási darabok előadása kotta nélkül. 
Könnyű kamaradarabok és egyszerűbb zenekari szólamok eljátszása. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 
– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 
 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Schuster Gy.: Szaxofoniskola IV. (Edit. Simonffy 029) 
Londeix: Szaxofoniskola III. (Schultz Blasmusik–verlag A/849) 
Bumcke: Etűdök szaxofonra III (Elite Edit. 350) 
Demler: Zenekari részletek I–II. (Edit. Simrock Eg 5187) 
É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB Z 14371) 
É.&P. Perényi: Szaxofon ABC 2 (EMB Z 14299) 
É.&P. Perényi: Répertoire zeneiskolásoknak – szaxofon szóló (EMB 14449) 
Beekum: Studies (HU 37994) 
Verroust: 24 Études I. (Billaudot G.2138 B) 
Verroust: 24 Études II. (Billaudot G.2057 B) 
Kraszna L.: Szaxofonmuzsika (in Es in B) (EMB Z 14251) 
Schuster Gy.:  Szaxofoniskola IV.(in Es) (Edit. Simonffy 029) 
Grieg: Solvejg dala (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 
Dvořák: Humoreszk (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 
Muszorgszkij: Ódon kastély (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 
Rimszkij–Korszakov: Hindu dal (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 
Albéniz: Granada (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 
Joplin: The easy winners (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 
Vivaldi: Der Winter (Largo) (in Es) (Edit. Simonffy 004) 
Szabó S.: Blues is Blue (in Es) (Edit. Simonffy 016) 
Bizet: Agnus Dei (in Es) (Edit. Simonffy 006) 
Massenet: Elégia (in Es in B) (Edit. Simonffy 072–073) 
Mendelssohn: Velencei gondoladal (in Es) (in B)( Edit. Simonffy 072–073) 
Händel: Arie (in B) (Edit. Simonffy 009) 
Kis előadási darabok (Berkes) (EMB Z 2101) 
 
Követelmény 
Az első három év anyagának ismétlése, összefoglalása. 
A hangterjedelmen belüli hangok és fogásaik ismerete. 
Skálák3#, 3b előjegyzésig, hármas–hangzat felbontásokkal, terc–skálák. 
Előadási darabok megszólaltatása kotta nélkül. 
Nehezebb etűdök eljátszása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű etűd, 
– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 
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5. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Schuster Gy.:  Szaxofoniskola IV. (Edit. Simonffy 029) 
Londinex: Szaxofoniskola III. (Schultz Blasmusik–verlag A/849) 
Bumcke: Etűdök szaxofonra III (Elite Edit. 350) 
Demler: Zenekari részletek I–II. (Edit. Simrock Eg 5187) 
É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 
É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 
Beekum: Studies (HU 37994) 
Verroust: 24 Études I. (Billaudot G.2138 B) 
Verroust: 24 Études II. (Billaudot G.2057 B) 
Kraszna L.: Szaxofonmuzsika (in Es in B) (EMB) 
Schuster Gy.:  Szaxofoniskola IV.(in Es)( Edit. Simonffy 029) 
Előadási darabok III szaxofonra és zongorára (Edit. Simonffy 053/C) 
Grieg: Solvejg dala (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 
Dvořák: Humoreszk (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 
Muszorgszkij: Ódon kastély (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 
Rimszkij–Korszakov: Hindu dal (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 
Albéniz: Granada (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 
Joplin: The easy winners (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 
Vivaldi: Der Winter (Largo) (in Es) (Edit. Simonffy 004) 
Szabó S.: Blues is Blue (in Es) (Edit. Simonffy 025) 
Bizet: Agnus Dei (in Es) (Edit. Simonffy 006) 
Massenet: Elégia (in Es in B) Edit. (Simonffy 072–073) 
Mendelssohn: Velencei gondoladal  (Edit. Simonffy 072–073) 
 
Követelmény 
Az első három év anyagának ismétlése, összefoglalása. 
A hangterjedelmen belüli hangok és fogásaik ismerete. 
Skálák 4#, 4b előjegyzésig, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, tercskálák. 
Előadási darabok megszólaltatása kotta nélkül. 
Nehezebb etűdök eljátszása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű etűd, 
– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 
 
 
6. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
J. Harle : Easy Classical Studies  (Universal Edition UE 17770) 
Schuster Gy.: Szaxofoniskola IV. (Edit. Simonffy 029) 
Londeix: Szaxofoniskola IV. (Schultz Blasmusik–verlag A/850) 
Bumcke: Etűdök szaxofonra IV. (Elite Edit. 350) 
Mule: 24 könnyű etűd (Leduc AL 20455) 
Mule: 53 etűd (Leduc  20 441) 
Demler: Zenekari részletek I–II. (Edit. Simrock Eg 5187) 
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É.&P. Perényi: 222 Etüd (szaxofonra EMB) 
É.&P. Perényi: Szaxofon ABC2 (EMB 14299) 
Beekum: Studies (HU 37994) 
Verroust  24 Études I (Billaudot G.2138 B) 
Verroust: 24 Études II (Billaudot G.2057 B) 
Perényi É&P: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 
J. S. Bach: Gavottes  (A. Leduc AL 19664 ) 
B. Marcello: Adagio Schuster–Perényi: Szaxofoniskola III/5., (Simonffy 028 ) 
A. Corelli: Adagio (A. Leduc AL 25707 ) 
Dancla: Románc Szaxofonmuzsika kezdőknek Kraszna L. (EMB 14251) 
Fr. Schubert: Sérénade (A. Leduc AL 25708) 
Glinka: Vocalise (Simonffy 014 ) 
Debussy: A lenhajú lány (Hofmeister FH 2136 ) 
Teal Larry  Solos (Schirmer 45722) 
 
Követelmény 
Az első öt év anyagának ismétlése, összefoglalása. 
A hangterjedelmen belüli hangok és fogásaik ismerete. 
Skálák, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, tercskálák. 
Előadási darabok megszólaltatása kotta nélkül. 
Nehezebb etűdök eljátszása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű etűd, 
– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 
„B” tagozatra a kiemelkedő adottságokkal rendelkező tanulók irányíthatók. A „B” tagozatos 
oktatás elsődleges feladata, hogy a tanulókat felkészítse a zenei pályára.  
 
2. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Schuster Gy.: Szaxofoniskola II. (Edit. Simonffy 027) 
Herrer P.:  Szaxofoniskola (EMB 4194) 
Londeix: Szaxofoniskola I–II (Schultz Blasmusik–verlag A/847) 
Klosé: Méthode Compléte1.( Leduc AL 3186) 
É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 
É.&P. Perényi:  Szaxofon ABC1 (EMB 14289) 
25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402) 
Mule: 24 Études Faciles (Leduc AL 20 455) 
Harle: Easy Classisal Studies (Universal) 
Bumcke: Etűdök szaxofonra I–II. (Elite Edit. 350) 
Beekum: Studies (HU 37994) 
Előadási darabok altszaxofonra I. II.  (Edit. Simonffy 053/A., B) 
Both: Klassische Saxophon–Soli (in Es) (Schott 7331) 
Debussy Album (Universal 17 777) 
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Mule: Pièces Classiques Célébres les Recuil (in Es) I., II. (Leduc AL 25 707/708) 
Franck Pièce II. (in Es) (Leduc AL 19 996) 
Haydn: Andante (in Es)( Kliment 1210) 
Bach: Scherzetto (in B) (Leduc AL 25 141) 
Purcell: Suite (in B) (Musicus) 
Schubert: Suite de Valses (in B) (Leduc AL 25 148) 
 
Követelmény 
Helyes légzés, befúvás. 
Megbízható kottaolvasás. 
Skálák: dúr és moll 1#, 1b előjegyzésig, kotta nélkül, hármashangzattal és tercskálával együtt. 
Legalább két periódusból álló darabok eljátszása kotta nélkül. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor 2#,2b előjegyzésig, kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű etűd, 
– Két különböző stílusú előadási darab kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 
Londeix: Szaxofoniskola II–III. (Shultz Blasmusik–verl. A/849–A/850) 
Bumcke: Etűdök szaxofonra III (Elite Edit. 350) 
Klosé: Méthode Compléte 1. 2. (Leduc AL 3186, AL 6023) 
25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402) 
Mule: 24 Études Faciles (Leduc AL 20 455) 
Exercies Journaliers (Leduc AL 20 210) 
Blémant: 20 Études Melodiques 1. (Leduc AL 15 801) 
Szabó F.: Etűdök szaxofonra (Edit. Simonffy 042) 
É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 
É.&P. Perényi: Szaxofon ABC1 (EMB 14289) 
É.&P. Perényi: Szaxofon ABC2 (EMB 14299) 
Beekum: Studies ( HU 37994) 
Verroust 24 Études I (Billaudot G.2138 B) 
Verroust 24 Études II (Billaudot G.2057 ) 
Rózsa P.: Három szólódarab szaxofonra (Edit. Simonffy 041) 
Előadási darabok altszaxofonra III. IV. (Edit. Simonffy 053/C/D) 
Válogatott művek szaxofonra és zongorára II. (Edit. Simonffy 072) 
Mule Pièces Classiques Céléb (Leduc AL 25 708) 
Albéniz: Chant d’amour (in Es) (Leduc AL 19 568) 
Albéniz: Tango (in Es) (Schott 33 749) 
Bizet: Agnus Dei (in Es) (Edit. Simonffy 006) 
Elgar: Salut d’amuor (in Es) (Schott 33 750) 
Mozart: Gavotte Sentimentale (Leduc AL 19 540) 
Szabó S.: Blues in Blue (in Es)(Edit. Simonffy 025) 
Vivaldi: Der Winter (Largo) (in Es) (Edit. Simonffy 004) 
Joplin: Ragtimes (in Es, in B) (Noetzel 3693) 
Go dow Moses (Vincze) (in Es, in B) (Edit. Simonffy 022) 
Händel: Arie (in B) (Edit. Simonffy 009) 



 219 

Követelmény 
A hangok megfúvása p dinamikai fokozatnál e–e3–ig. 
Dúr és moll skálák 2#, 2b előjegyzésig, hármas– és négyeshangzatok, tercskálák, az összes hang 
fogásainak ismerete és alkalmazásuk, b–f3–ig kromatikusan, 
Valamennyi hangsor kotta nélkül. 
Tizenhatod–menetek egyenletes eljátszása. 
Egy– és kéttagú előkék és utókák alkalmazása, valamint a trillák egyenletes megszólaltatása 
(kivéve a nehezebbeket). 
Triós formájú darabok kotta nélkül történő előadása. 
Biztos kottaolvasás, és lapról olvasás legalább az előző tanév anyagnak megfelelő nehézségi 
fokon. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor 3#, 3b előjegyzésig, kotta nélkül, 
– Két ellentétes karakterű etűd, 
– Két előadási darab kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 
 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 
Giampieri: 16 Studi (Ricordi) 
Klosé: 25 Études de Mécanisme (Leduc AL 6403) 
Études de Genere et de Mécanisme (Leduc AL 17 363) 
Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 
Bumcke: Etűdök szaxofonra III–IV. (Elite Edit. 350) 
Londeix: Szaxofoniskola III–IV. (Shultz Blasmusik–verl. A/849–A/850) 
É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 
Beekum Studies (HU 3794) 
Verroust: 24 Études I. II. (Billaudot G.2138 B/2057 B) 
É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 
Demler: Zenekari részletek I–II. (Edit. Simrock Eg 5187) 
Bach: Aria (in Es) (Leduc AL 19 576) 
Bach: Badinerie (in Es) (Leduc AL 19 511) 
Bach: Sonate (?. 4 F1.) (in Es) (Leduc AL 20 831) 
Chopin: Nocturne (in Es) (Leduc AL 19 651) 
Dukas: Alla Gitana (in Es) (Leduc AL 19 995) 
Fauré: Piéce (in Es) (Leduc AL 16 152) 
Händel: Sicilienne et Gigue (in Es)( Leduc AL 20 834) 
Händel: Sonate (?.4 F1.) (in Es) (Leduc AL 20 828) 
Ibert: L’age d’or (in Es) (Leduc AL 21 654) 
Ravel: Pièce en Forme de Habanera 
Händel: Sonate (?.1) (in B)( Leduc AL 25 143) 
Händel: Sonate en Sol Mineur (LeducAL 25144) 
 
Követelmény 
A hangszer hangjainak megfúvása p dinamikával d–f3–ig. 
Tiszta intonáció. 
Dúr és moll skálák3#, 3b előjegyzésig, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzat, tercmenet,  
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A leggyakoribb trillák és díszítőelemek magabiztos alkalmazása. 
Rövidebb szonátatételek vagy hasonló terjedelmű művek kotta nélkül történő előadása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor 4#, 4b előjegyzésig, kotta nélkül, 
– Két ellentétes karakterű etűd, 
– Két előadási darab, kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 
 
 
5. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 
Giampieri: 16 Studi (Ricordi) 
Capelle: 20 Grandes Études 1. (Leduc AL 20 085) 
Klosé: 25 Études de Mécanisme (Leduc AL 6403) 
Études de Genere et de Mécanisme (Leduc AL 17 363) 
Blémant: 20 Études Melodiques 2. (Leduc AL 15 802) 
Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 
Londeix: Szaxofoniskola III–IV. (Shultz Blasmusik A/849–A/850) 
É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 
Beekum: Studies (HU 3794) 
Verroust: 24 Études I. II. (Billaudot G.2138 B/2057 B) 
Demler: Zenekari részletek I–II. (Edit. Simrock Eg 5187) 
É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 
Mendelssohn: Andante Perényi: Szaxofon ABC II/53. (EMB 14299) 
Muszorgszkij: Ódon kastély (Simonffy 053/C ) 
Rimszkij–Korszakov: Hindu dal (Simonffy 053/D) 
Debussy:  A kis néger (Simonffy 074 v. Leduc 19555) 
Bozza: Aria (Leduc 19714) 
Teal Larry Solos (Schirmer  45722) 
 
Követelmény 
A hangszer hangjainak megfúvása p dinamikával d–f3–ig. 
Tiszta intonáció. 
Dúr és moll skálák, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzat, tercmenet, valamint a kromatikus 
skála. 
A leggyakoribb trillák és díszítőelemek magabiztos alkalmazása. 
Rövidebb szonátatételek vagy hasonló terjedelmű művek kotta nélkül történő előadása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor 5#, 5b előjegyzésig, kotta nélkül, 
– Két ellentétes karakterű etűd,  
– Két előadási darab, kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 
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6. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 
Schuster–Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 
M. Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20455) 
Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 
Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 
Giampieri: 16 Studi (Ricordi) 
Études de Genere et de Mécanisme (Leduc AL 17 363) 
Blémant: 20 Études Melodiques 2. (Leduc AL 15 802) 
Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 
É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 
Beekum: Studies (HU 3794) 
Verroust: 24 Études I. II. (Billaudot G.2138 B/2057 B) 
Demler: Zenekari részletek I–II. (Edit. Simrock Eg 5187) 
É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 
Händel: Sicilienne et Gigue (Leduc 20834) 
Pescetti: Presto Hresztomatyija 5–6 (Muzika 14103) 
Mendelssohn: Andante Perényi: Szaxofon ABC II/53. (EMB 14299) 
Muszorgszkij: Ódon kastély (Simonffy 053/C ) 
Rimszkij–Korszakov: Hindu dal (Simonffy 053/D) 
Debussy: A kis néger (Simonffy 074 v. Leduc 19555) 
Bozza: Aria (Leduc  19714) 
Teal Larry Solos (Schirmer 45722) 
 
Követelmény 
A hangszer hangjainak megfúvása p dinamikával d–f3–ig. 
Tiszta intonáció. 
Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzat, tercmenet, 
valamint a kromatikus skála. 
A leggyakoribb trillák és díszítőelemek magabiztos alkalmazása. 
Rövidebb szonátatételek vagy hasonló terjedelmű művek kotta nélkül történő előadása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két ellentétes karakterű etűd,  
– Két előadási darab, kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 
 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Szaxofon főtárgy 
„A”tagozat minimum 10 perc 



 222 

„B” tagozat minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 
– Egy etűd vagy etűd–jellegű egyéb mű; J.Harle: Easy Classical Studies ( Universal Edition UE 17 
770) 50., Perényi É.–P.: 222 etűd (EMB Z.14371) 158., 178., 182., M.Mule: 24 könnyű etűd (A. 
Leduc AL 20455) 5., 13., 35 J.v.Beekum: Studies ( Harmónia HU 3794) Valsette (in a), Tiroler 
Landler (in Esz). nehézségi szintjén. 
– Két különböző stílusú és karakterű előadási darab; 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). nehézségi szintjén. 
Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű 
Az előadási darabot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
A vizsga kötelező alaphangszere az altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más hangolású 
hangszer is használható. 
– Két különböző karakterű etűd vagy egyéb gyakorlat; Schuster–Perényi: Szaxofoniskola III. 
(Simonffy 028) 37., Perényi É.–P.: 222 etűd (EMB Z. 14 371) 192., 194., 201., M. Mule: 24 könnyű 
etűd (A. Leduc AL 20 455) 9., 15., J.v,Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) Square Dance (in 
B), Tarantella (in c), Invention (in f), Klosé: 25 napi gyakorlat (A.Leduc AL 6402) 8. nehézségi 
szintjén. 
– Két különböző stílusú és karakterű, előadási darab, (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: 
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). nehézségi szintjén. 
Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
 
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 
7. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 
J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 
Klosé: Méthode Compléte 1. 2. (Leduc AL 3186/6023) 
25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402) 
15 Études Chantantes (Leduc AL 6404) 
Mule: 24 Études Faciles (Leduc AL 20 455) 
Exercices Journaliers (Leduc AL 20 211) 
Mule: 53 Études 1. (Leduc AL 20 441) 
Blémant: 20 Études Melodiques 1.2.  (Leduc AL 15 801/802) 
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Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 
Szabó F.:  Etűdök szaxofonra (Edit. Simonffy 042) 
É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 
Rózsa P.: Három szólódarab szaxofonra  (Edit. Simonffy 041) 
Albéniz: Tango (in Es) (Schott 33 749) 
Bach: Aria (in Es) (Leduc AL 19 576) 
BachCopin: Nocturne (in Es) (Leduc AL 1965) 
Dukas: Alla Gitana (in Es) (Leduc AL 19 995) 
Fauré: Pièce (in Es) (Leduc AL 16 152) 
Ibert: Aria (in Es) (Leduc AL 19 675) 
Leclair: Adagio et Allemande (Leduc AL 20 830) 
Mozart: Adagio (Klar. v. II. t.) (Leduc AL 19 595) 
Soproni: Four Pieces for Saxophon (in Es)  (EMB 8811) 
Telemann: Sonate (in Es) (Leduc AL 25 008) 
Go down Moses (Vincze P.) (in Es, in B) (Edit. Simonffy 022) 
Joplin: Ragtimes (in Es, in B) (Noetzel 3693) 
Ravel: Pièce en Forme de Habanera (in Es) (Leduc AL 17 680) 
Händel: Sonate en Sol Mineur (in B) (Leduc AL 21 144) 
 
Követelmény 
Az összes hang és fogási ismerete b–f3–ig. 
Skálák  
Tiszta intonáció, egészséges hang. 
Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 
Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 
– Két ellentétes karakterű etűd, 
– Két különböző tempójú darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül (valamelyik 
kamarazenei mű is lehet). 
 
 
8. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 
J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 
Klosé: Méthode Compléte 1. 2. (Leduc AL 3186/6023) 
25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402) 
15 Études Chantantes (Leduc AL 6404) 
Mule: 24 Études Faciles (Leduc AL 20 455) 
Exercices Journaliers (Leduc AL 20 211) 
Mule: 53 Études 1. (Leduc AL 20 441) 
Blémant: 20 Études Melodiques 1.2. ( Leduc AL 15 801/802) 
Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 
Szabó F.:  Etűdök szaxofonra (Edit. Simonffy 042) 
É.&P. Perényi:  Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 
Rózsa P.: Három szólódarab szaxofonra  (Edit. Simonffy 041) 
Albéniz: Tango (in Es) (Schott 33 749) 
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Bach: Aria (in Es) (Leduc AL 19 576) 
BachCopin: Nocturne (in Es) (Leduc AL 1965) 
Dukas: Alla Gitana (in Es) (Leduc AL 19 995) 
Fauré: Pièce (in Es)( Leduc AL 16 152) 
Ibert: Aria (in Es) (Leduc AL 19 675) 
Leclair: Adagio et Allemande (Leduc AL 20 830) 
Mozart: Adagio (Klar. v. II. t.) (Leduc AL 19 595) 
Soproni: Four Pieces for Saxophon(in Es)  (EMB 8811) 
Telemann: Sonate (in Es) (Leduc AL 25 008) 
Go down Moses (Vincze P.) (in Es, in B) (Edit. Simonffy 022) 
Joplin: Ragtimes (in Es, in B) (Noetzel 3693) 
Ravel: Pièce en Forme de Habanera (in Es) (Leduc AL 17 680) 
Händel: Sonate (?. 1) (in B) (Leduc AL 25 143) 
Händel: Sonate en Sol Mineur(in B) (Leduc AL 21 144 ) 
 
Követelmény 
Az összes hang és fogási ismerete b–f3–ig. 
Skálák  
Tiszta intonáció, egészséges hang. 
Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 
Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 
– Két ellentétes karakterű etűd, 
– Két különböző tempójú darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül (valamelyik 
kamarazenei mű is lehet). 
 
 
9. évfolyam”A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 
J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 
Klosé: Méthode Compléte 1. 2. (Leduc AL 3186/6023) 
25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402) 
15 Études Chantantes (Leduc AL 6404) 
Mule: 24 Études Faciles (Leduc AL 20 455) 
Exercices Journaliers (Leduc AL 20 211) 
Mule: 53 Études 1. (Leduc AL 20 441) 
Blémant: 20 Études Melodiques 1.2.  (Leduc AL 15 801/802) 
Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 
Szabó F.:  Etűdök szaxofonra (Edit. Simonffy 042) 
É.&P. Perényi:  Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 
A. Corelli:  Gigue (Muzika 13672) 
G. Fr. Händel: Allegro, Largo et Final (Leduc AL 20835 ) 
Bach: Badinerie( Leduc AL 19511) 
Bach: Esz–dúr szonáta Hresztomatyija 5–6. ( Muzika 14103) 
Singelée: Solo de concert  (Lemoine 26260 ) 
Bozza: Aria (Leduc  19714) 
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Ravel: Darab Habanera formában  (Leduc  17679) 
Götz Nándor:  Koncertetűdök (Fon–Trade) 
 
Követelmény 
Az összes hang és fogási ismerete b–f3–ig. 
Skálák  
Tiszta intonáció, egészséges hang. 
Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 
Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 
– Két ellentétes karakterű etűd, 
– Két különböző tempójú darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül (valamelyik 
kamarazenei mű is lehet). 
 
 
10. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 
Perényi É.–P:  222 etűd (EMB Z 14371) 
Schuster–Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 
Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20455) 
Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) 
Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 
Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 
Klosé:15 dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 6404) 
Ferling: 48 etűd (A. Leduc AL 20402) 
A. Corelli:Gigue (Muzika 13672 ) 
Fr. Händel: Allegro, Largo et Final (A. Leduc AL 20) 
Fr. Händel: 4. szonáta  (A. Leduc AL 20828 ) 
Bach:Badinerie (A. Leduc AL 19511 ) 
J. B. Singelée: Rondo Op. 63.  
Perényi: Szax. ABC II/84 (EMB 14299) 
J. B. Singelée: Solo de concert (H. Lemoine 26 260 H.L.) 
A. Chailleux:Andante és Allegro (A. Leduc AL 22177 ) 
E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 19714) 
Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon–Trade) 
Ravel: Darab Habanera formában (A. Leduc AL 17679) 
 
Követelmény 
Az összes hang és fogási ismerete b–f3–ig. 
Skálák 6#, 6b előjegyzésig. 
Tiszta intonáció, egészséges hang. 
Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 
Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 
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– Két ellentétes karakterű etűd, 
– Két különböző tempójú darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül (valamelyik 
kamarazenei mű is lehet). 
 
 
Továbbképző évfolyam „B” tagozat 
 
A tanulók csekély hányada, egyéb tanulmányai mellett, a „B” tagozat továbbképző évfolyamain 
készül későbbi felvételi vizsgára, továbbra is megőrizve a zenei pálya választásának lehetőségét.  
 
7. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
J. Harle: Easy Classical Studies  (Universal UE 17 770) 
Rascher: Top Tones for the Saxophone (Carl Fischer Edit.) 
Capelle: 20 Grandes Études 1. 2.(Leduc AL 20085/086) 
Caillieret: 15 Études (Bach) (Leduc AL 23 918) 
Mule: 53 Études 2. 3. (Leduc AL 20442/443) 
Mule: 48 Études (Leduc AL 20 402) 
É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló  (EMB 14449) 
Bach: Sonate (?. 6 F1.) (in Es) (Leduc AL 20 832) 
Bozza: Aria (in Es) (Leduc) 
Bozza: Pulcinella (in Es)( Leduc) 
Bernstein: Rhapsody (in Es) (Gerard Billaudot Edit.) 
Händel:  Sonate (?. 6 V1.) (Leduc AL 20 830) 
Ibert: Aria (in Es) (Leduc AL 19 675) 
Lajtha: Intermezzo (in Es) (Leduc AL 21 438) 
Martin: Ballada (in Es) (Universal) 
Poulenc: Presto (in Es) (Gerard Billaudot Edit.) 
 
Követelmény 
Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig,  
Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 
Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 6#, 6b előjegyzésig, 
– Két ellentétes karakterű etűd, 
– Két előadási mű kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 
 
8. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17 770) 
Rascher: Top Tones for the Saxophone (Carl Fischer Edit.) 
Capelle: 20 Grandes Études 1. 2. (Leduc AL 20085/086) 
Caillieret: 15 Études (Bach) (Leduc AL 23 918) 
Mule: 53 Études 2. 3. (Leduc AL 20442/443) 
Mule: 48 Études (Leduc AL 20 402) 
Karg–Elert: 25 Capricen und Sonaten I–II. (Zimmermann) 



 227 

 
Követelmény 
Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 
Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 
Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 6#, 6b előjegyzésig, 
– Két ellentétes karakterű etűd, 
– Két előadási mű kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 
 
 
9. Évfolyam „B”tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17 770) 
Rascher: Top Tones for the Saxophone (Carl Fischer Edit.) 
Capelle: 20 Grandes Études 1. 2. (Leduc AL 20085/086) 
Caillieret: 15 Études (Bach) (Leduc AL 23 918) 
Mule: 53 Études 2. 3. (Leduc AL 20 442/443) 
Mule: 48 Études (Leduc AL 20 402) 
Karg–Elert: 25 Capricen und Sonaten I–II. (Zimmermann) 
Bach: Szonáta (Leduc 20831) 
Händel 2. szonáta (Leduc  20829) 
Händel 6. szonáta (Leduc 20830) 
Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 (Universal 19075) 
Schumann: Fantáziadarab (Schirmer 45722) 
Singelée: Fantaisie brillante (Lemoine 26260 ) 
Singelée: Solo de concert (Lemoine 26259 ) 
Bozza: Scaramouche( Leduc 20299( 
Busser: Aragon (Leduc 21143) 
Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon–Trade ) 
 
Követelmény 
Dúr és moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 
Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 
Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 7#, 7b előjegyzésig, 
– Két ellentétes karakterű etűd, 
– Két előadási mű kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 
 
 
10. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
J. Harle: Easy Classical Studies  (Universal UE 17770) 
Perényi É.–P: 222 etűd (EMB Z 14371) 
Schuster–Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 
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Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20455) 
Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) 
Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 
Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 
Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 6404) 
Ferling: 48 etűd   (A. Leduc AL 20402) 
A. Corelli: Gigue (Muzika 13) 
Fr. Händel: Allegro, Largo et Final  (A. Leduc AL 20835 ) 
G. Fr. Händel: 4. szonáta  (A.Leduc AL 20828 ) 
J. S. Bach: Badinerie (A.Leduc AL 19511 ) 
J. S. Bach: Esz–dúr szonáta Hresztomatyija 5–6. (Muzika 14 103 ) 
J. B. Singelée: Rondo Op. 63.  
Perényi: Szax. ABC II/84 (EMB 14299) 
J. B. Singelée: Solo de concert (H.Lemoine 26 260 H.L.) 
A. Chailleux: Andante és Allegro (A.Leduc AL 22177 ) 
E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 19714 ) 
M. Ravel: Darab Habanera formában (A.Leduc AL 17679 ) 
Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon–Trade) 
 
 
Követelmény 
Dúr és moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 
Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 
Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 7#, 7b előjegyzésig, 
– Két ellentétes karakterű etűd, 
– Két előadási mű kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 
 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Szaxofon főtárgy 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 erc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 
– Egy szabadon választott dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála legalább három 
előjegyzéssel, hármashangzat–felbontással, tercmenettel, domináns–, ill. szűkített szeptim–
felbontással, minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül. 
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– Egy etűd vagy etűd–jellegű egyéb mű; J.Harle: Easy Classical Studies (Universal Edition UE 17 
770) 49., 66.; Perényi É.–P.: 222 etűd (EMB Z 14 371) 210., 211., 221.; Schuster–Perényi: 
Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 9.; M.Mule: 24 könnyű etűd (A.Leduc AL 20 455) 9., 15.; 
J.v.Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) Musette (in G); Klosé: 25 napi gyakorlat (A.Leduc 
AL 6402) 13–tól; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A.Leduc AL 6403) 9–től; Klosé: 15 dallamos 
gyakorlat (A Leduc AL 6404) bármely etűd; Ferling: 48 etűd (A Leduc AL 20 402) nehézségi 
szintjén. 
– Két különböző stílusú és karakterű előadási darab; A.Corelli: Gigue (Muzika 13 672); 
G.Fr.Händel: Allegro, Largo et Final (A.Leduc AL 20 835); G Fr.Händel: 4. szonáta (A.Leduc AL 
20 828); J.S.Bach: Badinerie (A. Leduc AL 19 511); J. S. Bach: Esz–dúr szonáta (Hresztomatyija 
5–6. Muzika 14 103 v. G.Schirmer 45 722); J.B.Singelée: Solo de concert (H.Lemoine 26 260 
H.L.); A.Chailleux: Andante és Allegro (A.Leduc AL 22 177); E.Bozza: Aria (A.Leduc AL 19714); 
M.Ravel: Darab Habanera formában (A.Leduc AL 17 679); Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon–
Trade); nehézségi szintjén  
Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
A vizsga kötelező alaphangszere az altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más hangolású 
hangszer is használható. 
– Két dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála, legfeljebb öt előjegyzéssel, hármashangzat–
felbontással, tercmenettel, domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontással, minél teljesebb 
hangterjedelemben, kotta nélkül. 
– Két különböző karakterű, megfelelő etűd vagy etűd–jellegű egyéb mű ; Klosé: 25 napi gyakorlat 
(A.Leduc AL 6402) 19–től; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A.Leduc AL 6403) 9–től; Klosé: 15 
dallamos gyakorlat (A.Leduc AL 6404) bármelyik etűd; Ferling: 48 etűd (AL 20 402) nehézségi 
szintjén. 
– Két különböző stílusú és karakterű, előadási darab, (egy barokk szonáta vagy versenymű lassú–
gyors tétele, és egy romantikus, impresszionista vagy későbbi mű); J.S.Bach: Szonáta (A.Leduc AL 
20 831); G.Fr.Händel: 2. szonáta (A.Leduc AL 20 829); G.Fr.Händel: 6. szonáta (A.Leduc AL 20 
830); A.Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 (Universal Edition UE 19 075); R.Schumann: 
Fantáziadarab (G.Schirmer 45 722); J.B.Singelée: Fantaisie brillante (H.Lemoine 26 260 H.L.); J. 
B. Singelée: Solo de concert (H.Lemoine 26 259 H.L.); E.Bozza: Scaramouche (A.Leduc AL 20 
299); Busser: Aragon (A.Leduc AL 21 143); Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon–Trade) nehézségi 
szintjén. 
Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő mennyiségű és minőségű, többfajta hangolású hangszer és tartozékok ( fúvóka, nyakló). 
Fejenként és havonta 1 db nád. 
Zongora, vagy pianínó. 
Nagyméretű falitükör. 
Kottaállvány. 
Metronóm. 
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8. TROMBITA 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. kötet  
Colin: Trombitaiskola kezdőknek 
Gyermekdalok, népdalok 
 
Követelmény 
A helyes be– és kilégzés ismerete. Hangterjedelem az C’ – G’–ig. 
Hangjegyek, ritmusértékek szünetjelek ismerete a tananyag által megkívánt szinten. 
Egyszerű népdalok és gyermekdalok eljátszása. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy gyakorlat 
– Egy népdal vagy gyermekdal 
 
 
2. évfolyam 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Varasdy – Nagyiván – Sztán Trombitaiskola I. 
Colin: Trombitaiskola kezdőknek 
Gyermekdalok, népdalok 
Brodszky: Májusköszöntő 
Régi francia dal 
 
Követelmények 
Az egészséges, szép trombitahang kialakítása. 
Hangterjedelem a kis h–tól az egyvonalas a–ig. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  
Colin: Trombitaiskola kezdőknek 
Susato: Rondo (Trombitamuzsika) 
Gyermekdalok, népdalok 
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Követelmény 
Legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belül a tanult ritmusértékeket tartalmazó gyakorlat 
egészséges, szép hangon való eljátszására. 
Hangterjedelem a kis a–tól a kétvonalas c–ig. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 
 
 
2. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  
Colin: Skálatanulmányok 
Krumpfer: Trombitaiskola I. 
Fischer: Induló 
Cole: Granit 
Barnes: A kis géniusz 
Barnes: A kis művész 
 
Követelmény 
A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, valamint kvint– és kvartkötéseket tartalmazó 
gyakorlat eljátszására. 
Hangterjedelem a kis g–től a kétvonalas d–ig. 
Hangsorok, terclépések, hármashangzatok a megadott hangterjedelmen belül (1#, 2b 
előjegyzésig). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála első képlete, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 
 
3. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. II.  
Davidson: Befújási gyakorlatok 
Krumpfer: Trombitaiskola I. 
Krumpfer: Téma és variációk egy Ph. E. Bach–témára 
Hammerschmied: Csókdal 
Susato: Rondo és saltarello 
Bogár: Régi magyar táncok 
Barnes: A kis virtuóz 
Barnes: A kis mester 
Charpentier: Prelűd 
Kamprath: Három epizód 
Scselokov: Mese 
Scselokov: Tréfa 
Scselokov: Ifjú gavallér 
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Követelmény 
A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő, gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására. 
Hangterjedelem a kis g–től a kétvonalas e–ig. 
Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 3#, 3b előjegyzésig. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála első képlete, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 
 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II.  
Davidson: Befújási gyakorlatok  
Arban: Díszítés– és trillaelőkészítő gyakorlatok 
Bach: Ária 
Fitzgerald: Angol szvit 
Telemann: Szvit (1. és 2.) 
Albinoni: F–dúr concerto (FAM) 
Tornyos: Scherzo 
Tornyos: Változatok 
Scselekov: Ballada 
Scselekov: Gyermekkoncert 
 
Követelmény 
A tanuló legyen képes melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszására. 
A hangterjedelem kibővítése a kis fisz–től a kétvonalas f–ig. 
Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála első képlete, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 
 
 
5. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola III.  
Peters: Gyakorlatok kezdőknek  
Colin: 100 Warm Ups 
Arban: Skálatanulmányok 
Clodomir: Petits exercises 
Clodomir: Etűdök I.  
Arban: Trombitaiskola  
Baldassari: Szonáta 
Barat: Orientálé 
Händel: Hallei szonáta 
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Händel: B–dúr szonáta 
Diabelli: Szonatina 
Botti: Románc 
Rangers: Velencei karnevál 
Tornyos: Szonatina 
Tornyos: 3 sárpilisi népdal 
Clerisse: Téma és változatok 
Telemann: B dúr szvit (FAM) 
 
Követelmény 
A tanuló legyen képes zeneileg és ritmikailag igényesebb, differenciáltabb technikát kívánó 
gyakorlat eljátszására. 
A hangterjedelem kialakítása a kis fisz–től a kétvonalas g–ig. 
Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 2#, 2b előjegyzésig, terclépések, hármashangzat–
felbontások (I, IV, V) hangköztanulmányok. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála első képlete, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 
 
 
6. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola IV.  
Peters: Gyakorlatok  
Stamp: Warm Ups+Studies  
Collin: Warm Ups, Lip flexibilites  
Arban: Trombitaiskola 
Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  
Arban: Trombitaiskola (ritmustanulmányok, trillák, díszítések) 
Albinoni: Esz–dúr concerto III–IV. tétel 
Albinoni: F–dúr concerto I. tétel 
Händel: c–moll concerto I. tétel 
Händel: B–dúr szonáta 
Händel: Asz–dúr szonáta 
Telemann: F–dúr szonáta 
Telemann: d–moll szonáta 
Balay: Adante et allegro 
Scselokov: Koncert no. 3 
Hanus: Impromtus 
Thome: Fantázia 
Bogár: Concertino I. 
Bogár: Concertino II. 
Desportes: Introductions 
Hidas: Concerto no. 2, I. tétel 
Cimarosa: F–dúr concerto (FAM) 
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Követelmény 
A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb darab 
eljátszására. 
Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a természetes kis terc–kötésig, fokozott 
figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 
A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas a–ig. 
Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála első képlete, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 
2. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  
Colin: Skálatanulmányok 
Krumpfer: Trombitaiskola I. 
Fischer: Induló 
Cole: Granit 
Barnes: A kis géniusz 
Barnes: A kis művész 
 
Követelmény 
A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, valamint kvint– és kvartkötéseket tartalmazó 
gyakorlat eljátszására. 
Hangterjedelem a kis g–től a kétvonalas e–ig. 
Hangsorok, terclépések, hármashangzatok a megadott hangterjedelmen belül (2#, 2b 
előjegyzésig). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála első három képlete  
– Egy gyakorlat, 
– Két különböző karakterű előadási darab. 
 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. II. 
Davidson: Befújási gyakorlatok 
Krumpfer: Trombitaiskola I. 
Krumpfer: Téma és variációk egy Ph. E. Bach–témára 
Hammerschmied: Csókdal 
Susato: Rondo és saltarello 
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Bogár: Régi magyar táncok 
Barnes: A kis virtuóz 
Barnes: kis mester 
Charpentier: Prelűd 
Kamprath: Három epizód 
Scselokov: Mese 
Scselokov: Tréfa 
Scselokov: Ifjú gavallér 
 
Követelmény 
A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő, gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására. 
Hangterjedelem a kis g–től a kétvonalas f–ig. 
Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 
Kvint– és kvartkötések, valamint összekapcsolásuk, illetve nagy terc–kötések. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála első képlete, 
– Egy gyakorlat, 
– Két előadási darab. 
 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II.  
Davidson: Befújási gyakorlatok  
Arban: Díszítés– és trillaelőkészítő gyakorlatok 
Bach: Ária 
Fitzgerald: Angol szvit 
Telemann: Szvit (1. és 2.) 
Albinoni: F–dúr concerto (FAM) 
Tornyos: Scherzo 
Tornyos: Változatok 
Scselekov: Ballada 
Scselekov: Gyermekkoncert 
 
Követelmény 
Melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszása. 
Újjgyakorlatok, a díszítés és a trilla megalapozása. 
A természetes kvint–, kvart– és nagy terc–kötések. 
A hangterjedelem kibővítése a kis fisz–től a kétvonalas g–ig. 
Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig; a teljes 
kvintkör ismerete. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála első három képlete, 
– Egy gyakorlat, 
– Két előadási darab. 
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5. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. 
Davidson: Befújási gyakorlatok  
Arban: Díszítés– és trillaelőkészítő gyakorlatok 
Bach: Ária 
Fitzgerald: Angol szvit 
Telemann: Szvit (1. és 2.) 
Albinoni: F–dúr concerto (FAM) 
Tornyos: Scherzo 
Tornyos: Változatok 
Scselekov: Ballada 
Scselekov: Gyermekkoncert 
 
Követelmény 
A tanuló legyen képes melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszására. 
A hangterjedelem kibővítése a kis fisz–től a kétvonalas f–ig. 
Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 
A tanuló legyen képes egy barokk szonáta–tételpár (lassú–gyors) és két különböző karakterű 
előadási darab stílusos eljátszására. 
Egyszerű díszítések és trillák. 
Kvint–, kvart– és terckötések összekapcsolása, oktávkötések. 
A hangterjedelem kialakítása a kis fisz–től a kétvonalas a–ig. 
Ismerkedés a pedálhangokkal. 
Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül. 
Terclépések, hármashangzat–felbontások (I, IV, V), hangköztanulmányok. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála négy képlete, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, 
– Egy más stílusú előadási darab. 
 
 
6. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola IV.  
Peters: Gyakorlatok) 
Stamp: Warm Ups+Studies  
Collin: Warm Ups, Lip flexibilites  
Arban: Trombitaiskola  
Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  
Albinoni: Esz–dúr concerto III–IV. tétel 
Albinoni: F–dúr concerto I. tétel 
Händel: c–moll concerto I. tétel 
Händel: B–dúr szonáta 
Händel: Asz–dúr szonáta 
Telemann: F–dúr szonáta 
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Telemann: d–moll szonáta 
Balay: Adante et allegro 
Scselokov: Koncert no. 3 
Hanus: Impromtus 
Thome: Fantázia 
Bogár: Concertino I. 
Bogár: Concertino II. 
Desportes: Introductions 
Hidas: Concerto no. 2, I. tétel 
Cimarosa: F–dúr concerto (FAM) 
 
Követelmény 
A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb darab 
eljátszására. 
Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a természetes kis terc–kötésig, fokozott 
figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 
A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas a–ig. 
Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 
Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a pedálhangoktól a természetes kis terc–
kötésekig, fokozott figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 
A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas b–ig. 
Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül. 
A másféloktávos, ötképletes skálatanulmányokból egy dúr és egy moll hangsor. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála négy képlete  
– Egy gyakorlat, 
– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, 
– Egy más stílusú előadási darab. 
 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Trombita főtárgy  
„A” tagozat: minimum 8 perc 
„B” tagozat:  minimum 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
 „A” tagozat 
– Egy másfél oktávos skála első képlete. 
– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./1–65. (EMB13492), Clodomir: Petits 
exercices 1–21. (Leduc), nehézségi szintjén. 
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– Egy előadási darab; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./66–74. (EMB13492), 
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 képlettel. 
– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./1–65., IV./1–53. (EMB13492), 
Clodomir: Petits exercices 1–29. (Leduc), 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. 
 
 
 
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 
7. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Stamp: Warm–ups+studies  
Colin: Lip Flexibilities  
Clarke: Technical Studies  
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 
Fekvéstágító skálák  
Arban: Trombitaiskola  
Előkészítő gyakorlatok a trillához 
Tripla nyelv előtanulmányok. 
Kromatikus skálák 
Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  
Keller: Szonáta 
Albinoni: F–dúr Concerto 
Esz–dúr Concerto 
Barat: Fantázia 
Haendel: c–moll Concerto 
Vivaldi: d–moll Concerto I.–II. tétel 
Richter: Concerto I. tétel 
Cimarosa: Concerto 
 
Követelmény 
A tanuló legyen képes zeneileg és ritmikailag igényesebb darabok eljátszására.  
Dúr és összhangzatos moll skálák tercmenetben és hármashangzat felbontással. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála három képletben 
– Egy gyakorlat 
– Egy előadási darab zongorakísérettel, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló részvételével. 
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8. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Stamp: Warm–ups + studies 
Colin: Lip Flexibilities 
Clarke: Technical Studies 
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 
Davidson: Napi Gyakorlatok Fekvéstágító skálák 
Arban: Trombitaiskola  
Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  
Purcell: B–dúr szonáta 
Neruda: Esz–dúr trombitaverseny I. 
Albinoni: g–moll trombitaverseny 
Sahov: Scherzo 
Bach: Passacaglia 
Tartini: Largo és Allegro 
Veracini: Concerto 
 
Követelmény 
Skálák három képletben, kromatikus skála biztos játéka, nagyobb terjedelmű etűdök eljátszása.  
Koncert, vagy szonáta gyors és lassú tételének ízléses és karakteres eljátszása kísérettel. 
Kamaramű szólamának előadása. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála 3 képletben 
– Egy etűd 
– Egy előadási darab zongorakísérettel, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló részvételével 
 
 
9. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Stamp: Warm–ups + studies 
Clarke: Technical Studies 
Colin: Lip Flexibilities 
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 
Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 
Davidson: Napi gyakorlatok 
Arban: Trombitaiskola 
Varasdy – Nagyiván – Sztán Trombitaiskola IV.  
Corelli: e–moll Szonáta 
Albinoni: C–dúr Concerto 
Hidas: Concerto no.2 
Bozza: Capriccio 
Gedike: Koncertetűd 
Manfredini: B–dúr Concerto két trombitára 
 
Követelmények 
Skálák öt képlettel.  
Tripla és dupla nyelv ismerete, és egyszerűbb esetekben használata.  
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Szonáta, vagy koncert gyors és lassú tételének ízléses és karakteres eljátszása kísérettel, 
kamaramű szólamának előadása.  
A játszott művek zenei és zenetörténeti összefüggéseinek vázlatos ismerete. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála öt képlettel 
– Egy etűd 
– Egy előadási darab, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló közreműködésével 
 
 
10. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Stamp: Warm–ups + Studies 
Clarke: Technical Studies 
Colin: Lip Flexibilities 
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 
Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 
Davidson: Napi gyakorlatok 
Skálák a Varasdy – Nagyiván – Sztán Trombitaiskola IV. kötete alapján.  
Arban: Trombitaiskola 
Hummel: Trombitaverseny I. tétel 
Haydn: Trombitaverseny II.–III. tétel 
Arutjunjan: Trombitaverseny 
Hindemith: Szonáta I.  
Valentino: Szonáta 
Vivaldi: B–dúr Concerto két trombitára  
Händel: Szonáta két trombitára 
 
Követelmények 
A tanuló legyen képes egy versenymű vagy szonáta gyors és lassú tételének ízléses előadására, a 
tanult technikai és zenei elemek önálló alkalmazására.  
Egy kamaramű szólamának eljátszására.  
Legyen képes önállóan megtanulni és eljátszani egy előadási darabot.  
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála öt képlettel 
– Egy etűd 
– Egy előadási darab, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló részvételével 
 
 
Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 
7. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Stamp: Warm Ups 
Colin: Lip Flexibilities 
Clarke: Techical Studies 
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 
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Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 
Arban: Skálagyakorlatok 
Arban: Trombitaiskola 
Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  
Keller: Szonáta 
Albinoni: F–dúr Concerto 
Esz–dúr Concerto 
Barat: Fantázia 
Haendel: c–moll Concerto 
Vivaldi: d–moll Concerto I.–II. tétel 
Richter: Concerto I. tétel 
Cimarosa: Concerto 
 
Követelmények 
A tanuló legyen képes technikailag és zeneileg igényesebb darabok előadására.  
Dúr és összhangzatos moll skálák másfél oktávos rendszerben őt képlettel.  
Nagyobb terjedelmű etűdök eljátszására.  
A kromatikus skála biztos ismerete.  
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála öt képlettel 
– Egy etűd 
– Egy barokk szonáta vagy versenymű két tétele 
– Egy más stílusú előadási darab 
 
 
8. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Stamp: Warm Ups 
Clarke: Technical Studies 
Colin: Lip Flexibilities 
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 
Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 
Arban: Skálagyakorlatok 
Arban: Trombitaiskola 
Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  
Purcell: B–dúr szonáta 
Neruda: Esz–dúr trombitaverseny I. 
Albinoni: g–moll trombitaverseny 
Sahov: Scherzo 
Bach: Passacaglia 
Tartini: Largo és Allegro 
Veracini: Concerto 
 
Követelmények 
A tanuló legyen képes technikailag és zeneileg igényesebb darabok előadására.  
Dúr és összhangzatos moll skálák másfél oktávos rendszerben öt képlettel.  
Nagyobb terjedelmű etűdök eljátszása.  
A trillák, díszítések biztos és helyes alkalmazására.  



 242 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála öt képlettel 
– Egy etűd 
– Egy barokk szonáta vagy koncert két tétele 
– Egy más stílusú előadási darab 
 
 
9. évfolyam „B” Tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Stamp: Warm–Ups 
Clarke: Technical Studies 
Colin: Lip Flexibilties 
Advanced Daily Studies 
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 
Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 
Arban: Hármashangzat és négyeshangzat tanulmányok 
Varasdy – Nagyiván – Sztán Trombitaiskola IV.  
Corelli: e–moll Szonáta 
Albinoni: C–dúr Concerto 
Hidas: Concerto no.2 
Bozza: Capriccio 
Gedike: Koncertetűd 
Manfredini: B–dúr Concerto két trombitára 
Charlier: Solo de Concours 
Haydn: Trombitaverseny I.–II.–III. 
Hummel: Trombitaverseny I.–II. 
Telemann: Asz–dúr Concerto 
 
Követelmények 
A tanuló legyen képes technikailag és zeneileg igényes darabok ízléses előadására.  
Skálák öt képletben.  
Nagyobb terjedelmű etűdök eljátszása.  
A tripla és a dupla nyelv alkalmazása.  
A játszott előadási darabok alapos ismerete.  
Az előadási darabok által megkívánt állóképesség elérése. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála öt képlettel 
– Egy etűd 
– Egy barokk vagy klasszikus szonáta vagy versenymű két tétele 
– Egy más stílusú előadási darab 
 
 
10. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlottés használt tananyag 
Stamp: Warm Ups 
Clarke: Techical Studies 
Colin: Lip Flexibilties 



 243 

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 
Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 
Arban: Etüdök 
Tartini: B–dúr Concerto 
Enescu: Legenda 
Torelli: D–dúr Concerto 
Purcell. D–dúr szonáta 
Hummel: Trombitaverseny I. tétel 
Haydn: Trombitaverseny II.–III. tétel 
Arutjunjan: Trombitaverseny 
Hindemith: Szonáta I.  
Valentino: Szonáta 
Vivaldi: B–dúr Concerto két trombitára  
Händel: Szonáta két trombitára 
 
Követelmények 
A tanuló legyen képes önállóan megtanulni és előadni a szintjén lévő előadási darabokat.  
Ismerje a hangszerkezelés problémáit, és megoldási módjait.  
Szép hangon és zeneileg megoldottan adjon elő etűdöket, szóló és kamarazene darabokat.  
Biztosan tudja a skálákat, a kromatikus skálát, alapszinten tudja a tripla és a dupla nyelv 
technikát.  
Rendelkezzen a szintjének megfelelő állóképességgel.  
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála öt képlettel 
– Egy etűd 
– Egy barokk vagy klasszikus szonáta, vagy versenymű két tétele 
– Egy más stílusú előadási darab 
 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Trombita főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
 „A” tagozat 
– Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 
– Egy etűd; Clodomir: Petits exercices (Leduc) 22–70., Clodomir: Etűdök (Leduc) II., III., IV., VI., 
és Arban: Trombitaiskola (Hofmeister) etűdjeinek nehézségi szintjén. 
 
– Két különböző karakterű előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is; Albinoni: Esz– 
dúr, g–moll, C–dúr concerto, Barat: Fantázia (Leduc), Gedicke: Koncertetűd ; kamaraművek:  
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Borst: Trombitaduók (EMB 6870), Mező Imre: Variációk (EMB 4687), Clodomir: Six petits duo és 
Six duo faciles, Reschofsky: Trió (EMB 6819), Farkas Ferenc: Régi magyar táncok nehézségi 
szintjén. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
– Egy skála másfél oktávon, öt képlettel. 
– Egy etűd; Clodomir: Petits exercices (Leduc) 22–70., Clodomir: Etűdök (Leduc) II., III., IV., VI., 
és Arban: Trombitaiskola (Hofmeister) 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 (Leduc) nehézségi szintjén. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő minőségű, trombiták, tartozékokkal (tok, fúvóka). 
Jól felhangolt zongora (pianínó). 
Legalább 2 db, állítható magasságú kottaállvány 
Metronóm 
Lehetőleg a teljes alakot visszaadó tükör. 
 
 
 
9. KÜRT 
 
 
Előkészítő évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB Z.13369) 
Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  
Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1 (Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva) 
Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 
 
Követelmény 
A fúvóka helyes felhelyezése az ajakra. 
Helyes test– és hangszertartás. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy gyermekdal, 
– Egy szemelvény, vagy előadási darab eljátszása. 
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2. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB Z.13369) 
Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  
Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1 (Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva) 
Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 
 
Követelmény 
A fúvóka helyes felhelyezése az ajakra. 
Helyes test– és hangszertartás. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy gyermekdal, 
– Egy szemelvény, vagy előadási darab eljátszása. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam „A” tagozat  
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB Z.13369) 
Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  
Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1 (Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva)  
Sollár – Uszov: Kürtiskola (válogatva) (Hresztomatyja Muzgisz, Zimmermann Frankfurt)  
Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre  (I. (EB 53002)  
 
Követelmény 
Játék szép kürthangon. 
Portato hangindítás. 
Az ujj–, nyelv– és légzésvezetés–technika összehangolása  
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy hangsor – a meglévő hangterjedelem eljátszása negyed és nyolcad értékekben, nyelvvel és 
legato, 
– Egy kantiléna,  
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
2. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB) 
Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  
Sollár – Uszov: Kürtiskola (válogatva) Hresztomatyja Muzgisz, Zimmermann Frankfurt)  
Kling: Kürtiskola (válogatva) (IMC New York),  
Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2 (Hresztomatyja Muzgisz, (Muzika Moszkva)  
Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre  I. (EB 53002) 
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Követelmény 
Játék kifejező, szép kürthangon.  
Különböző hangindítások. 
Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 
Széles dinamikai skála alkalmazása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála  
– Egy kantiléna kotta nélkül  
– Egy gyakorlat 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül, zongorakísérettel. 
 
 
3. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola II. (EMB) 
Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  
Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2, 3 (Muzika Moszkva)  
Sollár – Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt)  
Kling: Kürtiskola (IMC New York)  
O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York)  
Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 
 
Követelmény 
Játék kifejező, szép kürthangon. 
Különböző hangindítások. 
Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 
Széles dinamikai skála alkalmazása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, különböző skálaképletekkel, 
– Egy kantiléna kotta nélkül,  
– Két gyakorlat (különböző karakterű szemelvények,  
– Egy előadási darab vagy tétel lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I (EMB) 
Szilágyi: Hangpalota 
Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2, 3, 4 (Muzika Moszkva) 
Sollár – Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 
H.Kling: Kürtiskola (IMC New York) 
O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 
Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 
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Követelmény 
Játék szép kürthangon  
Különböző hangindítások. 
Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 
A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, különböző skálaképletekkel 
– Egy kantiléna  
– Két különböző karakterű gyakorlat,  
– Egy darab vagy tétel lehetőleg kotta nélkül, zongorakísérettel. 
 
 
5. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II 
Szilágyi: Hangpalota 
Poleh: Dal –,darab– ,etűdgyűjtemény  no. 1,2,3,4 (Muzika Moszkva) 
Sollar–Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 
H. Kling: Kürtiskola (IMC New York) 
O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 
Maxim–Alphonse: Etűdök (A.Leduc Paris) 
Bordogni–Gabler: Vokalisen  (Doblinger) 
Szilágyi–Beleznay: Előadási darabok kürtre II 
 
Követelmény 
Különböző hangindítások. 
Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 
A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 
Transzponálás esz–kürtben. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála skálaképletekkel 
– Egy kantiléna  
– Két különböző karakterű gyakorlat  
– Egy darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül (kivéve kortárszene( zongorakísérettel 
 
6. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II 
Szilágyi:Hangpalota 
Poleh: Dal–,darab–, etűdgyűjtemény no. 1,2,3,4, ( (Muzika Moszkva) 
Sollar–Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 
H. Kling: Kürtiskola (IMC New York) 
O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 
Maxim–Alphonse: Etűdök I (A.Leduc Paris) 
Bordogni–Gabler: Vokalisen (Doblinger) 
Szilágyi–Beleznay: Előadási darabok kürtre II 
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Követelmény 
Játék szép kürt hangon. 
Különböző hangindítások. 
Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 
A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 
Transzponálás esz–és d kürtben. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála skálaképletekkel, 
– Egy kantiléna, 
– Két különböző karakterű gyakorlat, 
– Egy darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül (kivéve kortárszene) zongorakísérettel. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 
„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 
adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy 
megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. 
 
2. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB) 
Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  
Sollár – Uszov: Kürtiskola Hresztomatyja Muzgisz, Zimmermann Frankfurt)  
Kling: Kürtiskola (IMC New York),  
Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2 (Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva)  
Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 
 
Követelmény 
Játék szép kürthangon. 
Portato, tenuto hangindítás. 
Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kantiléna kotta nélkül, 
– Két különböző technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat,  
– Egy lassú és egy gyors előadási darab, melyeket kotta nélkül (kivéve kortárs zene), 
zongorakísérettel kell előadni. 
 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola II. (EMB) 
Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  
Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2, 3 (Muzika Moszkva)  
Sollár – Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt)  
Kling: Kürtiskola (IMC New York)  
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O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York)  
Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 
 
Követelmény 
Játék kifejező, szép kürthangon Különböző hangindítások. 
Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 
Széles dinamikai skála alkalmazása. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kantiléna kotta nélkül,  
– Két különböző technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat,  
– Egy lassú és 1 gyors előadási darab, melyeket kotta nélkül (kivéve kortárs zene), 
zongorakísérettel kell előadni. 
 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I (EMB) 
Szilágyi: Hangpalota 
Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2, 3, 4 (Muzika Moszkva) 
Sollár – Uszov: Kürtiskola  (Zimmermann Frankfurt) 
H.Kling: Kürtiskola IMC New York) 
O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 
Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre (I. (EB 53002) 
 
Követelmény 
Játék szép kürthangon. 
Különböző hangindítások. 
Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 
A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kantiléna kotta nélkül,  
– Két különböző technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat,  
– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel (az egyik kortárszene legyen), 
melyeket kotta nélkül (kivéve kortárszene), zongorakísérettel kell előadni. 
 
5 évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II 
Szilágyi: Hangpalota 
Poleh: Dal –,darab– ,etűdgyűjtemény  no. 1,2,3,4, (Muzika Moszkva) 
Sollar–Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 
H. Kling: Kürtiskola  (IMC New York) 
O. Franz: Kürtiskola  (Carl  Fischer New York) 
Maxim–Alphonse: Etűdök I (A.Leduc Paris) 
Bordogni–Gabler: Vokalisen  (Doblinger) 
Szilágyi–Beleznay: Előadási darabok kürtre II 



 250 

Követelmény 
Játék szép kürt hangon. 
Különböző hangindítások. 
Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 
A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 
Transzponálás esz–kürtben. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kantiléna kotta nélkül, 
– Két különböző technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat, 
– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel kotta nélkül (kivéve kortárszene) 
zongorakísérettel előadni. 
 
 
6 évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II 
Szilágyi: Hangpalota 
Poleh: Dal–,darab–,etűdgyűjtemény no. 1,2,3,4 (Muzika Moszkva) 
Sollar–Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 
H.Kling: Kürtiskola (IMC New York) 
O.Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 
Maxim–Alphonse: Etűdök I (A.Leduc Paris) 
Bordogni–Gabler: Vokalisen (Doblinger) 
Szilágyi–Beleznay: Előadási darabok kürtre II 
 
Követelmény 
Játék szép kürt hangon. 
Különböző hangindítások. 
Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 
A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 
Transzponálás esz–és d kürtben. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kantiléna kotta nélkül, 
– Két különböző technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat, 
– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel kotta nélkül (kivéve kortárszene) 
zongorakísérettel előadni. 
 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Kürt főtárgy  
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„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Egy kantiléna; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/31., II/47., II/52., II/73. (EMB13370) 
nehézségi szintjén. 
– Két különböző karakterű etűd; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/9., II/15., II/16., II/37., II/42., 
II/68., II/90. (EMB13370) 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 (Z6902), Mező I: Tánc, F.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. (EMB13370). 
nehézségi szintjén. 
– Két etűd; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/119., II/150., II/167., II/209. (EMB13370). 
nehézségi szintjén; az egyik etűd helyett lehet kamaramű is. 
– Egy előadási darab; L.v.Beethoven: Románc, J.Loeillet: Szonáta, J.S.kroup: B–dúr koncert, 
A.Frehse: Andante, Székely: Szonatina II–III. tétel (EMB5990) nehézségi szintjén. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 
A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes tanulók tudásszintje között jelentős különbség 
alakulhat ki képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján, ezért elsősorban a fejlesztés 
lehetséges irányait és céljait fogalmazzuk meg. 
A továbbképző évfolyamok fő célja a zenei műveltség elmélyítése és a zenélési kedv ébrentartása. 
 
7. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Kling: Etűdök (IMC New York) 
Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II. 
Maxim–Alphonse: Etűdök I. (A. Leduc) 
Kofron: Etűdök 
Ónozó: Kürtiskola I–II. 
Bujanovszkij: Válogatott etűdök  
Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 
Macello: a–moll szonáta 
Grieg: Tavasz 
Mozart: Larghetto 
Schubert: Ave Maria 
Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 
Bach: Air 
Vivaldi: Concerto 2 kürtre 
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Követelmény 
Játék szép kürthangon. 
Különböző hangindítások. 
A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 
Transzponálás (esz, d, c). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kantiléna, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel. 
 
 
8. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Kling: Etűdök (IMC New York) 
Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II. 
Panseron: 20 cantilena 
O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 
Maxim–Alphonse: Etűdök I. (A. Leduc) 
Geisler: Kürtiskola (Hofmeister) 
Kofron: Etűdök 
Bujanovszkij: Válogatott etűdök  
Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 
Loeillet: Szonáta 
Wagner: Walter dala 
Vlaszov: Melódia 
Händel: Larghetto 
Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 
C. Saint–Saens: A hattyú 
Saint– Saens : Koncert 
Matis: Koncert 
Maxim Alfonz: Eüdök II. 
Franz Strauss: Notturno 
Dvoral: X. szláv tánc 
Rachmaninoff: Vocalise 
 
Követelmény 
Játék szép kürthangon. 
Különböző hangindítások. 
A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 
Transzponálás (e, esz, d, c, g). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kantiléna, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül. 
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9. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Kling: Etűdök (IMC New York) 
Panseron: 20 cantilena 
O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 
Kopprasch: Etűdök I. (Hofmeister) 
Maxim–Alphonse: Etűdök II. (A. Leduc) 
Thevet: 60 Etűd I. (A. Leduc) 
Geisler: Kürtiskola (Hofmeister) 
Kofron: Etűdök 
Bujanovszkij: Válogatott etüdök  
Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 
Bozza: En Irlande 
Mendelssohn: Tavaszi dal 
Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf & Hartel) 
Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel) 
Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 
C. Saint–Saens: A hattyú 
O. Franz: Dal szöveg nélkül 
Kofron: Sonatina 
Saint– Saens : Koncert 
Matis: Koncert 
Hidas: Concerto per corno 
Bordogni–Gabler: Canilenák 
Franz Strauss: Koncert 
B.Kroll: Laudatio 
Lorenz: Elegia 
J. Haydn: D–dúr kürtverseny II. 
 
Követelmény 
Játék szép kürthangon. 
Különböző hangindítások. 
A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 
Transzponálás (e, esz, d, c, g, fisz). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kantiléna, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
10. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Kling: Etűdök (IMC New York) 
Panseron: 20 cantilena 
O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 
Kopprasch: Etűdök I. (Hofmeister) 
Maxim–Alphonse: Etűdök II. (A. Leduc) 
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Thevet: 60 Etűd I. (A. Leduc) 
Kofron: Etűdök 
Bujanovszkij: Válogatott etüdök  
Glazunov: Álom 
Pergolesi: Siciliana 
Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf & Hartel) 
Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel) 
Jan Vaclav Stich: Concerto No.7. 
S. R. Mercadante: Concerto 
O. Franz: Dal szöveg nélkül 
Kofron: Sonatina 
Koetsier. Ramance 
Saint– Saens : Koncert 
Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 2 
Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 4 
Mozart: Kürtkvintett 
Hidas: Concerto per corno 
Bordogni–Gabler: Cantilenák 
R. Strauss: Kürtverseny op. 11. 
R. Strauss: Andante 
F. Strauss: Téma és variációk 
Ravel: Pavane 
 
Követelmény 
Játék szép kürthangon. 
Különböző hangindítások. 
A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 
Transzponálás (minden transzpozíció). 
 
Az év végi vizsgaajánlott anyaga 
– Egy kantiléna, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 
A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulói nem zenei jellegű közismereti tanulmányaik 
mellett is meg akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét, hogy elkerüljék a korai 
pályaválasztást.  
 
7. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Kling: Etűdök (IMC New York) 
Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II. 
Maxim–Alphonse: Etűdök I. (A. Leduc) 
Kofron: Etűdök 
Ónozó: Kürtiskola I–II. 
Bujanovszkij: Válogatott etüdök  
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Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 
Macello: a–moll szonáta 
Grieg: Tavasz 
Mozart: Larghetto 
Schubert: Ave Maria 
Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 
Bach: Air 
Vivaldi: Concerto 2 kürtre 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kantiléna, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy lassú és 1 gyors előadási darab vagy versenymű tétel előadása kotta nélkül. 
 
 
8. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Kling: Etűdök (IMC New York) 
Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II. 
Panseron: 20 cantilena 
O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 
Maxim–Alphonse: Etűdök I. (A. Leduc) 
Geisler: Kürtiskola (Hofmeister) 
Kofron: Etűdök 
Bujanovszkij: Válogatott etűdök  
Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 
Loeillet: Szonáta 
Wagner: Walter dala 
Vlaszov: Melódia 
Händel: Larghetto 
Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 
C. Saint–Saens: A hattyú 
Saint– Saens : Koncert 
Matis: Koncert 
Maxim Alfonz: Etűdök II. 
Franz Strauss: Notturno 
Dvoral: X. szláv tánc 
Rachmaninoff: Vocalise 
 
Követelmény 
Játék szép kürthangon. 
Különböző hangindítások. 
A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 
Transzponálás (e, esz, d, c, g). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kantiléna, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel előadása kotta nélkül. 
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9. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Kling: Etűdök (IMC New York) 
Panseron: 20 cantilena 
O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 
Kopprasch: Etűdök I. (Hofmeister) 
Maxim–Alphonse: Etűdök II. (A. Leduc) 
Thevet: 60 Etűd I. (A. Leduc) 
Geisler: Kürtiskola (Hofmeister) 
Kofron: Etűdök 
Bujanovszkij: Válogatott etűdök  
Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 
Bozza: En Irlande 
Mendelssohn: Tavaszi dal 
Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf & Hartel) 
Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel) 
Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 
C. Saint–Saens: A hattyú 
O. Franz: Dal szöveg nélkül 
Kofron: Sonatina 
Saint– Saens : Koncert 
Matis: Koncert 
Hidas: Concerto per corno 
Bordogni–Gabler: Canilenák 
Franz Strauss: Koncert 
B.Kroll: Laudatio 
Lorenz: Elegia 
J. Haydn: D–dúr kürtverseny II. 
 
Követelmény 
Játék szép kürthangon. 
Különböző hangindítások. 
A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 
Transzponálás (e, esz, d, c, g, fisz). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kantiléna, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel előadása kotta nélkül. 
 
 
10. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Kling: Etűdök (IMC New York) 
Panseron: 20 cantilena 
O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 
Kopprasch: Etűdök I. (Hofmeister) 
Maxim–Alphonse: Etűdök II. (A. Leduc) 
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Thevet: 60 Etűd I. (A. Leduc) 
Kofron: Etűdök 
Bujanovszkij: Válogatott etűdök  
Glazunov: Álom 
Pergolesi: Siciliana 
Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf & Hartel) 
Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel) 
Jan Vaclav Stich: Concerto No.7. 
S. R. Mercadante: Concerto 
O. Franz: Dal szöveg nélkül 
Kofron: Sonatina 
Koetsier. Ramance 
Saint– Saens : Koncert 
Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 2 
Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 4 
Mozart: Kürtkvintett 
Hidas: Concerto per corno 
Bordogni–Gabler: Cantilenák 
R. Strauss: Kürtverseny op. 11. 
R. Strauss: Andante 
F.,Strauss: Téma és variációk 
Ravel: Pavane 
 
 
Követelmény 
Játék szép kürthangon. 
Különböző hangindítások. 
A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 
Transzponálás (e, esz, d, c, g, fisz). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
Egy kantiléna, 
Egy gyakorlat, 
Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel előadása kotta nélkül. 
 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Kürt főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
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– Egy kantiléna transzponálása Esz–kürtben; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II (EMB 13370) 
II/110., II/161., II/203. nehézségi szintjén. 
– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, ill. versenymű, vagy szonáta lassú és 
gyors tétele; az egyik előadási darab helyett kamaramű játszható; Schubert: Szerenád, Telemann: 
Allegretto, Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf), Händel: Ária, Skroup: B–dúr koncert, 
Csajkovszkij: Édes álom, Glinka: Északi fény, Martini: Gavotte, Székely: Szonatina (EMB 5990 
kötetben), Szervánszky: Kis szvit (EMB 5990 kötetben) 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 (EMB 13370) II/136., 
II/187. nehézségi szintjén. 
– Egy etűd; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II (EMB 13370) II/182., II/193., II/210. nehézségi 
szintjén. 
– Egy kamaramű; Mozart–kürtduók (Hofmeister), Haydn: Divertimento, Farkas F.: Régi magyar 
táncok – fúvósötös (EMB 14056) – nehézségi szintjén. 
– Egy előadási darab, vagy 2 különböző karakterű tétel zongorakísérettel; Bogár: Változó felhők, 
Zempléni: Rapszódia nehézségi szintjén. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő számú, jó minőségű hangszer és tartozék. 
Jól felhangolt zongora (pianínó). 
Legalább 2 db kottatartó. 
Metronóm. 
 
 
 
10. HARSONA–TENORKÜRT–BARITONKÜRT 
 
A harsona és rokon hangszerei, a tenorkürt– és a baritonkürt–tanítás szakirányú feladatai 
A képzés legeredményesebb módjának az tekinthető, ha a tanuló 8–9 éves korában tenoron vagy 
baritonon kezdi a mélyrézfúvós hangszerek tanulását és csak a tanulmányok során amikor erre 
alkalmassá válik, tér át a harsona tanulására. A tenoron vagy baritonon megszerzett készségek 
birtokában a továbbtanulást megelőző két évben elegendő a harsonatanulást megkezdeni a 
zeneművészeti szakközépiskolai felvételi követelmény eléréséhez. 
 
 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Harsona ABC (ajak– és fúvókagyakorlatok) 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  
Steiner–Völgyi–Zilcz: Harsonaiskola I. 
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Steiner: Bariton ABC 
Steiner: Harsona ABC 
Colin: Trombitaiskola kezdőknek 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  
Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 
Sztán: Repertoire Trombita– 
Előadási darabok gordonkára I, 
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1. 
Gyerekdalok, népdalok 
 
Követelmény 
Az egészséges, szép hang kialakítása. 
Hangterjedelem: maximum B–g–ig (hangzó). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 
 
 
2. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Harsona ABC  
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. vagy a tanuló képességeinek ismeretében a tanár 
belátása és tapasztalata szerinti gyakorlatok 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  
Steiner–Völgyi–Zilcz: Harsonaiskola I. 
Steiner: Bariton ABC 
Steiner: Harsona ABC 
Colin: Trombitaiskola kezdőknek 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  
Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 
Sztán: Repertoire Trombita– 
Előadási darabok gordonkára I, 
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1. 
 
Követelmény 
Az egészséges, szép hang kialakítása. 
Hangterjedelem: maximum G–b–ig (hangzó). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 
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Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Bariton ABC  
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  
Steiner: Bariton ABC–ből válogatva 
Perényi Péter: 347 etűd–ből válogatva 
Krumpfer: Trompeten schule für anfanger–ből válogatva 
Colin: Trombitaiskola kezdőknek 
Colin: Modern Method for Trombon 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. (zongorakíséretes darabok) 
Steiner: Harsonaiskola (a zongorakíséretes darabokból) 
Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 
Sztán: Repertoire Trombita 
Manfred Schmitz Trompeten spiele 1. 
Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I. 
Csáth: Előadási darabok gordonkára I. 
 
Követelmény 
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belül a tanult ritmusértékeket tartalmazó 
gyakorlat előadására egészséges, szép hangon. 
Hangterjedelem: G–b–ig (hangzó). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
2. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Harsonaiskola ABC (ajak– és fúvókagyakorlatok) 
Steiner: Mindennapi gyakorlatok (felhangkötések) 
Colin: Kötésgyakorlatok 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 
Steiner: Bariton ABC 
Perényi Péter: 347 etűd 
Steiner: Harsona ABC 
Lubik: Kantilénák 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola 
Steiner: Harsona ABC (a zongorakíséretes darabokból) 
Ujfalusy–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra 
Sztán: Repertoire – Trombita, 
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1 –2. 
Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika I. 
Csáth: Előadási darabok gordonkára I. 
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Steiner: Repertoire – Rézfúvók 
Charpentier: Te Deum (Edition Simonffy) 
Négy régi olasz dal (Edition Simonffy) 
Borst – Bogár: Trombitamuzsika kezdők számára 
Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára 
 
Követelmény 
A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, tartalmazó darabok lejátszására. 
Egy dúr skála és párhuzamos mollja kotta nélkül. 
Különböző karakterű és ritmikájú gyakorlatok. 
Évfolyamának megfelelő hangterjedelmű előadási darab előadása kotta nélkül  
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála kotta nélkül, 
– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
3. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Harsonaiskola ABC (ajak– és fúvókagyakorlatok) 
Steiner: Mindennapi gyakorlatok (felhangkötések) 
Colin: Kötésgyakorlatok 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola (63–118) 
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 
Steiner: Bariton ABC 
Perényi Péter: 347 etűd 
Steiner: Harsona ABC 
Lubik: Kantilénák 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola 
Steiner: Harsona ABC (a zongorakíséretes darabokból) 
Ujfalusy–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra 
Sztán: Repertoire – Trombita, 
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1 –2. 
Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I. 
Csáth: Előadási darabok gordonkára I. 
Steiner: Repertoire – Rézfúvók 
Charpentier: Te Deum (Edition Simonffy) 
Négy régi olasz dal (Edition Simonffy) 
Borst – Bogár: Trombitamuzsika kezdők számára 
Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára 
 
Követelmény 
A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására. 
Felhangkötéseket tartalmazó gyakorlatok. 
Barokk vagy klasszikus szonátatétel előadása. 
 
Az év végi beszámoló ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
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– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Mindennapi gyakorlatok 
Steiner: Harsona ABC (mindennapi gyakorlatok) 
Lubik: Kantiléna 
Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet 
Colin: Kötésgyakorlatok 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (skálatanulmányok) 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (1–51) 
Clodomier: Petits Exercices. 
Robert Müller: Technische studien I. 
Steiner: Harsona ABC 
Perényi Péter: 347 etűd 
Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 
Arban: gyakorlatok válogatva a hangterjedelemnek megfelelően 
Steiner: Harsona ABC  
Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 
Sztán: Repertoire Trombita 
Előadási darabok gordonkára I 
Manfred Schmitz Trompeten spiele 1–2. 
Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I–II 
Csáth: Előadási darabok gordonkára I–II 
Steiner: Repertoire Rézfúvók 
Magyar szerzők előadási darabjai trombitára és zongorára 
Sugár: Dal és tánc 
Hasse: Két tánc 
Purcell: Szvit 
 
Követelmény 
Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú etűd eljátszása. 
Kantiléna jellegű nagy íveket átfogó etűd előadása. 
Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
5. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Mindennapi gyakorlatok 
Lubik: Kantiléna 
Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (skálatanulmányok) 
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Arban: Skálagyakorlatok 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (52–116) 
Clodomir: Petits Exercices. 
Robert Müller: Technische studien I. 
Steiner: Harsona ABC 
Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 
Arban: gyakorlatok válogatva 
Steiner: Harsona ABC  
Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 
Sztán: Repertoire Trombita 
Előadási darabok gordonkára I 
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1–2. 
Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I–II 
Csáth: Előadási darabok gordonkára I–II 
Steiner: Repertoire Rézfúvók 
Magyar szerzők előadási darabjai trombitára és zongorára 
Sugár: Dal és tánc 
Hasse: Két tánc 
Purcell: Szvit 
Diabelli: Sonatina 
 
Követelmény 
Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú etűd eljátszása. 
Kantiléna jellegű nagy íveket átfogó etűd előadása. 
Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
6. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Mindennapi gyakorlatok 
Steiner: Harsona ABC  
Arban: Vollstandige schule für trompete – válogatott gyakorlatok 
Lubik: Kantiléna 
Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet 
Borst: Skálagyakorlatok trombitára 
Arban: Technikai gyakorlatok – skálagyakorlatok (violin és basszuskulcsban, szükség szerint) 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola III. 
Clodomir: Petits Exercices. 
Robert Müller: Technische studien I–II 
Kopprasch: Technikai etűdök I. 
Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 
Makovecz: Válogatott etűdök I. 
Arban: gyakorlatok válogatva 
Steiner: Harsona ABC  
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Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 
Sztán: Repertoire Trombita– 
Előadási darabok gordonkára I, 
Manfred Schmitz Trompeten spiele 1–2. 
Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I–II 
Csáth: Előadási darabok gordonkára I–II 
Steiner: Repertoire Rézfúvók 
Magyar szerzők előadási darabjai trombitára és zongorára 
Sugár: Dal és tánc 
Hasse: Két tánc 
Diabelli: Szonatina 
Händel: B–dúr sonata 
Vivaldi: Sechs violoncello sonaten – válogatva 
Purcell: Szvit 
Telemann: F–dúr sonata 
Fitzgerald: Angol szvit 
Marcello: Hat szonáta csellóra 
 
Követelmény 
Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú etűd eljátszása. 
Kantiléna jellegű nagy íveket átfogó etűd előadása. 
Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 
 
Az év végi beszámoló ajánlott anyaga 
– Egy skála 
– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 
2. évfolyam „B” tagozat 
 
„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 
hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, 
hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb 
követelményeinek. 
A tanulók legkorábban az „A” tagozat 2. évfolyam elvégzése után kerülhetnek „B” tagozatra. 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Harsonaiskola ABC  
Steiner: Mindennapi gyakorlatok  
Colin: Kötésgyakorlatok 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola  
Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 
Steiner: Bariton ABC 
Perényi Péter: 347 etűd 
Steiner: Harsona ABC 
Lubik: Kantilénák 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola 
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Steiner: Harsona ABC (a zongorakíséretes darabokból) 
Ujfalusy–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra 
Sztán: Repertoire – Trombita, 
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1 –2. 
Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I. 
Csáth: Előadási darabok gordonkára I. 
Steiner: Repertoire – Rézfúvók 
Charpentier: Te Deum (Edition Simonffy) 
Négy régi olasz dal (Edition Simonffy) 
Borst – Bogár: Trombitamuzsika kezdők számára 
Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára 
 
Követelmény 
A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, tartalmazó darabok lejátszására. 
Egy dúr skála és párhuzamos mollja kotta nélkül. 
Különböző karakterű és ritmikájú gyakorlatok. 
Évfolyamának megfelelő hangterjedelmű előadási darab előadása kotta nélkül  
Hangsorok hármashangzat–felbontással a megadott hangterjedelmen belül. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála kotta nélkül, 
– Egy gyakorlat, 
– Két előadási darab kotta nélkül. 
 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Harsonaiskola ABC  
Steiner: Mindennapi gyakorlatok (felhangkötések) 
Colin: Kötésgyakorlatok 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola  
Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 
Steiner: Bariton ABC 
Perényi Péter: 347 etűd 
Steiner: Harsona ABC 
Lubik: Kantilénák 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola 
Steiner: Harsona ABC (a zongorakíséretes darabokból) 
Ujfalusy–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra 
Sztán: Repertoire – Trombita, 
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1 –2. 
Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I. 
Csáth: Előadási darabok gordonkára I. 
Steiner: Repertoire – Rézfúvók 
Charpentier: Te Deum (Edition Simonffy) 
Négy régi olasz dal (Edition Simonffy) 
Borst – Bogár: Trombitamuzsika kezdők számára 
Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára 
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Követelmény 
A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására. 
Felhangkötéseket tartalmazó gyakorlatok. 
Barokk vagy klasszikus szonátatétel előadása. 
Kvint– és kvartkötések és összekapcsolásuk nagy és kis terckötésekkel; 
Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 2#, 2b előjegyzésig. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy gyakorlat, 
– Két előadási darab kotta nélkül. 
 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Harsonaiskola ABC  
Steiner: Mindennapi gyakorlatok  
Colin: Kötésgyakorlatok 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola  
Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 
Steiner: Bariton ABC 
Perényi Péter: 347 etűd 
Steiner: Harsona ABC 
Lubik: Kantilénák 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola 
Steiner: Harsona ABC 
Ujfalusy–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra 
Sztán: Repertoire – Trombita, 
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1 –2. 
Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I. 
Csáth: Előadási darabok gordonkára I. 
Steiner: Repertoire – Rézfúvók 
Charpentier: Te Deum (Edition Simonffy) 
Négy régi olasz dal (Edition Simonffy) 
Borst – Bogár: Trombitamuzsika kezdők számára 
Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára 
 
Követelmény 
Ujjgyakorlatok, a díszítések megalapozása. 
A természetes kvint–, kvart–, nagy és kis terckötések. 
Hangsorok, terclépések, hármashangzatok másfél oktávon keresztül 4#, 4b előjegyzésig; a teljes 
kvintkör ismerete. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy gyakorlat, 
– Két előadási darab kotta nélkül. 
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5. évfolyam „B”tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Mindennapi gyakorlatok 
Lubik: Kantiléna 
Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II.  
Arban: Skálagyakorlatok 
Clodomir: Petits Exercices. 
Robert Müller: Technische studien I. 
Steiner: Harsona ABC 
Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 
Arban: gyakorlatok válogatva 
Steiner: Harsona ABC  
Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 
Sztán: Repertoire Trombita 
Előadási darabok gordonkára I 
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1–2. 
Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I–II 
Csáth: Előadási darabok gordonkára I–II 
Steiner: Repertoire Rézfúvók  
Sugár: Dal és tánc 
Hasse: Két tánc 
Purcell: Szvit 
Diabelli: Sonatina 
 
Követelmény 
Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú etűd eljátszása. 
Kantiléna jellegű nagy íveket átfogó etűd előadása. 
Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 
Ujjgyakorlatok, a díszítések megalapozása. 
A természetes kvint–, kvart–, nagy és kis terckötések. 
Hangsorok, terclépések, hármashangzatok másfél oktávon keresztül 4#, 4b előjegyzésig; a teljes 
kvintkör ismerete. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy gyakorlat, 
– Két előadási darab kotta nélkül. 
 
 
6. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Mindennapi gyakorlatok 
Steiner: Harsona ABC (mindennapi gyakorlatok) 
Lubik: Kantiléna 
Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet 
Borst: Skálagyakorlatok trombitára 
Arban: Technikai gyakorlatok – skálagyakorlatok (violin és basszuskulcsban, szükség szerint) 
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Clodomir: Petits Exercices. 
Robert Müller: Technische studien I–II 
Kopprasch: Technikai etűdök I. 
Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 
Makovecz: Válogatott etűdök I. 
Arban: gyakorlatok válogatva 
Steiner: Harsona ABC  
Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 
Sztán: Repertoire Trombita– 
Előadási darabok gordonkára I, 
Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I–II 
Steiner: Repertoire Rézfúvók  
Magyar szerzők előadási darabjai trombitára és zongorára 
Sugár: Dal és tánc 
Diabelli: Szonatina 
Vivaldi: Sechs violoncello sonaten – válogatva  
Telemann: F–dúr sonata 
Marcello: Hat szonáta csellóra 
 
Követelmény 
Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú etűd eljátszása. 
Kantiléna jellegű nagy íveket átfogó etűd előadása. 
Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 
Ujjgyakorlatok, a díszítések megalapozása. 
A természetes kvint–, kvart–, nagy és kis terckötések. 
Hangsorok, terclépések, hármashangzatok másfél oktávon keresztül 4#, 4b előjegyzésig; a teljes 
kvintkör ismerete. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy gyakorlat, 
– Két előadási darab kotta nélkül. 
 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Harsona–tenorkürt–baritonkürt főtárgy   
„A” tagozat: minimum 8 perc 
„B” tagozat:  minimum 10 perc 
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Harsona 
 „A” tagozat 
– Egy dúr hangsor másfél oktávon keresztül, a hozzá tartozó hármashangzat–felbontással. 
– Egy etűd; Steiner: Harsona–ABC 16/2. Andante, 17/1. Andantino, 18/2. Allegretto, 19/2. 
Allegretto (EMB Z 14144) nehézségi szintjén. 
– Egy előadási darab; Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből (EMB Z 13114) 
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). 
– Egy etűd; Makovecz: Válogatott etűdök harsonára (EMB Z 14143) I./4. Poco Allegro, 6. Allegro, 
12. Allegretto nehézségi szintjén. 
– Egy előadási darab; Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből (EMB Z 13114) J. 
S. Bach: Menüett 27., Nagy Olivér: Chorea Hungarica 31., G. Giordani: Arietta 33., G. B. 
Pergolesi: Ária 34., Bogár István: 4 bagatell 36.; Hasse: Két tánc a Repertoire album gordonkára 
és zongorára c. gyűjteményből (EMB Z 5958), Marcello szonátatételek a 6 szonáta gordonkára és 
basso continuóra c. kötetből (EMB Z 13547), 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. (EMB12657) nehézségi szintjén. 
– Egy előadási darab; Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből 
(EMB13114). 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 másfél oktávos skála három képlettel. 
– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola II. 51–116. (EMB12657) Clodomir: Etűdök 
I–II. nehézségi szintjén. 
– Egy előadási darab; Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből 
(EMB13114), J.S.Bach: Menüett 27., Nagy Olivér: Chorea Hungarica 31. G.Giordani: Arietta 33., 
G.B.Pergolesi: Aria 34., Bogár István: 4 bagatell 36.; Hasse: Két tánc, Marcello szonátatételek, 
vagy hasonló nehézségű előadási darabok. 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
Baritonkürt 
„A” tagozat 
– Egy másfél oktávos skála első képlete. 
– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola II. 51–116. (EMB12657) nehézségi szintjén. 
– Egy előadási darab; Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c, gyűjteményből 
(EMB13114) F. Schubert: Bölcsődal 20., L. Mozart: Trombitaszó 22., Anonymus: Hornpipe 24., 
H. Purcell: Induló 26., Corelli: Gavotta 28., Rimsky–Korsakov: Mazurka 35., vagy hasonló 
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nehézségű előadási darabok. 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
– Egy másfél oktávos skála három képlettel. 
– Egy etűd; Steiner: Bariton–ABC (EMB14284) 70–86; Perényi: 347 etűd harsonára (EMB 
14452) 130–137. nehézségi szintjén. 
– Egy előadási darab;Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből 
(EMB13114) J.S.Bach: Menüett 27., Nagy Olivér: Chorea Hungarica 31., G. Giordani: Arietta 
33., G. B. Pergolesi: Aria 34., Bogár István: 4 bagatell 36.; Hasse: Két tánc, Marcello 
szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok. 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 
7. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Mindennapi gyakorlatok 
Rolf Quinque: ASA method 
Colin: Kötésgyakorlatok 
Arban: Gyakorlatok 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola III.  
Arban: Skálatanulmányok 
Clodomir: Etűdök I–II. 
Arban: Ritmustanulmányok, díszítés– és trilla–előkészítő tanulmányok, intervallumgyakorlatok 
Kopprasch: Technikai etűdök I. 
Makovecz: Válogatott etűdök I 
Müller: Technikai gyakorlatok II–III. 
Couillaud: 20 etűd 
Marcello: Szonáták 
Paudert: Berühmte Arien 
Kurpiński: Kavatina 
Baldassari: Szonáta 
Barat: Orientale 
Händel: Hallei szonáta 
Teleman: B–dúr szonáta 
Rouger: Velencei karnevál 
 
Követelmény 
A díszítések stílusos alkalmazása a gyakorlatokban és előadási darabokban. 
Dúr és moll hangsorok másfél oktávon keresztül, hármashangzat–felbontásokkal. 
Intervallumgyakorlatok másfél oktávon keresztül. 
Barokk, klasszikus vagy romantikus darab stílusos előadása díszítésekkel. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
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8. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Mindennapi gyakorlatok 
Rolf Quinque: ASA method 
Colin: Lip flexibilites (válogatva) 
Slokar: Hangképző gyakorlatok 
Arban: Skálatanulmányok, kromatikus gyakorlatok, hármashangzat–felbontások 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola IV. 
Clodomir: Etűdök II. 
Arban: Ritmustanulmányok, trillák, díszítések 
Kopprasch: Technikai etűdök I. 
Makovecz: Válogatott etűdök 
Bordogni: Vocalises 
Müller: Technikai etűdök III 
Blazevich: Etűdök harsonára 
Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok 
Marcello: Szonáták 
Vivaldi: Szonáták 
 
Követelmény 
A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb darab 
eljátszására. 
Tudja megvalósítani az előírt dinamikát (pp–ff–ig) az egész hangterjedelemben. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
9. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Mindennapi gyakorlatok 
Slokar: Hangképző gyakorlatok 
Rolf Quinque: ASA method 
Stamp: Warm Ups 
Colin: Warm Ups 
Maggio: Befúvási gyakorlatok 
Colin: Skálatanulmányok 
Arban: Skálatanulmányok 
Arban: Famous Method for Trombone 
Colin: Modern Method for Trombone 
Müller: Technikai etűdök III 
Kopprasch: Technikai etűdök I–II 
Bordogni: Vocalises 
Lafosse: Complete Method III 
Couillaud: 20 etűd 
Vobaron: Etűdök I–II. 
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Clodomier: Etűdök II–III. 
Makovecz: Válogatott etűdök I–II. 
Corelli: Szonáták 
Marcello: Szonáták 
Vivaldi: Szonáták 
A trombita– és harsonairodalom szólóművei 
 
Követelmény 
Díszítések. 
Tripla– és/vagy duplanyelv előkészítés. 
Rövid előke, dupla előke. 
Trilla előkével, utókával. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
10. évfolyam„A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Mindennapi gyakorlatok 
Slokar: Hangképző gyakorlatok 
Rolf Quinque: ASA method 
Stamp: Warm Ups 
Colin: Warm Ups 
Maggio: Befúvási gyakorlatok 
Colin: Skálatanulmányok 
Arban: Skálatanulmányok 
Arban: Famous Method for Trombone 
Colin: Modern Method for Trombone 
Müller: Technikai etűdök III 
Kopprasch: Technikai etűdök I–II 
Bordogni: Vocalises 
Lafosse: Complete Method III 
Couillaud: 20 etűd 
Vobaron: Etűdök I–II. 
Clodomier: Etűdök II–III. 
Makovecz: Válogatott etűdök I–II. 
Corelli: Szonáták 
Marcello: Szonáták 
Vivaldi: Szonáták 
 
Követelmény 
Díszítések. 
Ttripla és duplanyelv gyakorlatok. 
Rövid előke, dupla előke. 
Trilla előkével, utókával. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 
7. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Mindennapi gyakorlatok 
Rolf Quinque: ASA method 
Colin: Kötésgyakorlatok 
Arban: Gyakorlatok 
Arban: Skálatanulmányok 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola III. 
Clodomir: Etűdök I–II. 
Arban: Ritmustanulmányok, díszítés– és trilla–előkészítő tanulmányok, intervallumgyakorlatok 
Kopprasch: Technikai etűdök I. 
Makovecz: Válogatott etűdök I 
Müller: Technikai gyakorlatok II–III. 
Couillaud: 20 etűd 
Marcello: Szonáták 
Paudert: Berühmte Arien 
Kurpiński: Kavatina 
Baldassari: Szonáta 
Barat: Orientale 
Händel: Hallei szonáta 
Teleman: B–dúr szonáta 
Rouger: Velencei karnevál 
 
Követelmény 
A díszítések stílusos alkalmazása a gyakorlatokban és előadási darabokban. 
Dúr és moll hangsorok másfél oktávon keresztül, hármashangzat–felbontásokkal.  
Intervallumgyakorlatok másfél oktávon keresztül. 
Barokk, klasszikus vagy romantikus darab stílusos előadása díszítésekkel. 
Egyszerű díszítések és trillák. 
Kvint–, kvart– és terckötések összekapcsolása, oktávkötések. 
Dúr és moll hangsorok másfél oktávon keresztül, terclépések, hármashangzat–felbontások (I–IV–
V), hangköztanulmányok. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétel kotta nélkül, 
– Egy más stílusú előadási darab kotta nélkül. 
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8. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Mindennapi gyakorlatok 
Rolf Quinque: ASA method 
Colin: Lip flexibilites (válogatva) 
Slokar: Hangképző gyakorlatok 
Arban: Skálatanulmányok, kromatikus gyakorlatok, hármashangzat–felbontások 
Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola IV. 
Clodomir: Etűdök II. 
Arban: Ritmustanulmányok, trillák, díszítések 
Kopprasch: Technikai etűdök I. 
Makovecz: Válogatottt Etűdök 
Bordogni: Vocalises 
Müller: Technikai etűdök III 
Blazevich: Etűdök harsonára 
Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok 
Marcello: Szonáták 
Vivaldi: Szonáták 
 
Követelmény 
A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb darab 
eljátszására. 
Tudja megvalósítani az előírt dinamikát (pp–ff–ig) az egész hangterjedelemben. 
Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása, a pedálhangoktól a magas regiszterig 
fokozott figyelemmel a helyes funkciókra és a szép hangra. 
A kétoktávos ötképletes skálatanulmányokból egy dúr és egy moll hangsor. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála  
– Egy gyakorlat, 
– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele kotta nélkül, 
– Egy más stílusú előadási darab kotta nélkül. 
 
 
9. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Mindennapi gyakorlatok 
Slokar: Hangképző gyakorlatok 
Rolf Quinque: ASA method 
Stamp: Warm Ups 
Colin: Warm Ups 
Maggio: Befúvási gyakorlatok 
Colin: Skálatanulmányok 
Arban: Skálatanulmányok 
Arban: Famous Method for Trombone 
Colin: Modern Method for Trombone 
Müller: Technikai etűdök III 
Kopprasch: Technikai etűdök I–II 
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Bordogni: Vocalises 
Lafosse: Complete Method III 
Couillaud: 20 etűd 
Vobaron: Etűdök I–II. 
Clodomir: Etűdök II–III. 
Makovecz: Válogatott etűdök I–II. 
Clodomir: Etűdök II–III–IV. 
Bhöme: Etűdök 
Brandt: Etűdök 
Corelli: Szonáták 
Marcello: Szonáták 
Vivaldi: Szonáták 
 
Követelmény 
Díszítések. 
Tripla– és/vagy duplanyelv előkészítés. 
Rövid előke, dupla előke. 
Fejlessze a színpadi biztonságot egyéni és társas zenei produkciókban. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy gyakorlat, 
– Két előadási darab kotta nélkül. 
 
 
10. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Steiner: Mindennapi gyakorlatok 
Slokar: Hangképző gyakorlatok 
Rolf Quinque: ASA method 
Stamp: Warm Ups 
Colin: Warm Ups 
Maggio: Befúvási gyakorlatok 
Colin: Skálatanulmányok 
Arban: Skálatanulmányok 
Arban: Famous Method for Trombone 
Colin: Modern Method for Trombone 
Müller: Technikai etűdök III 
Kopprasch: Technikai etűdök I–II 
Bordogni: Vocalises 
Lafosse: Complete Method III 
Couillaud: 20 etűd 
Vobaron: Etűdök I–II. 
Clodomir: Etűdök II–III. 
Makovecz: Válogatott etűdök I–II. 
Clodomir: Etűdök II–III–IV. 
Bhöme: Etűdök 
Brandt: Etűdök 
Corelli: Szonáták 
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Marcello: Szonáták 
Vivaldi: Szonáták 
 
Követelmény 
Díszítések. 
Tripla és duplanyelv gyakorlatok. 
Rövid előke, dupla előke. 
Trilla előkével, utókával. 
Fejlessze a színpadi biztonságot egyéni és társas zenei produkciókban. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– Egy skála 
– Egy gyakorlat, 
– Két előadási darab kotta nélkül. 
 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Harsona–Tenorkürt–Baritonkürt főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 10 perc 
 
Harsona 
A vizsga tartalma 
 „A” tagozat 
– Egy etűd; Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I.: (EMB14143) 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, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási 
darab). 
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. EMB14143: 33–35., 37., 38., 44., 46–50. gyakorlatok nehézségi szintjén. 
– Egy barokk szonáta két tétele (lassú–gyors). 
– Egy más stílusú előadási darab zongorakísérettel. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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Tenorkürt 
A vizsga tartalma 
 „A” tagozat 
– Egy skála másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel  
– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola IV. (EMB13493)1–30. nehézségi szintjén. 
– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is: 
barokk szonáta, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási 
darab; Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, Vivaldi: Szonáták nehézségi szintjén. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
– Egy skála másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel  
– Egy etűd Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola IV. (EMB13493) 30–53. nehézségi szintjén. 
– Egy barokk szonáta két tétele (lassú–gyors). 
– Egy más stílusú előadási darab. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
Baritonkürt 
A vizsga tartalma 
 „A” tagozat 
– Egy skála másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel  
– Egy etűd; Kopprasch: Technikai etűdök I füzet (Hofmeister) nehézségi szintjén. 
– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is: 
barokk szonáta, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási 
darab; Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, Vivaldi: Szonáták nehézségi szintjén.  
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
– Egy skála másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel. 
– Két etűd; (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) Kopprasch: Technikai 
etűdök 7–22. I füzet (Hofmeister), Perényi: 347 etűd harsonára 250–270 (EMB14452); Bordogni: 
Vocalises nehézségi szintjén. 
– Egy barokk szonáta két tétele (lassú–gyors). 
– Egy más stílusú előadási darab zongorakísérettel. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszer. 
Jó minőségű zongora, vagy pianínó. 
Lehetőleg teljes alakot visszaadó tükör. 
Metronóm. 
Legalább 2 darab állítható magasságú kottatartó. 
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11. TUBA 
 
 
Előképző évfolyamok 
 
A tuba oktatásának megkezdésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók fizikai, alkati 
fejlettségére, alkalmasságára. Általában 9–10 éves korban éri el testi fejlődésük a hangszeroktatás 
elkezdéséhez kívánatos szintet. 
A hangszeres előképző évfolyamok az általános zenei érzék és a hangszeres készségek felmérését, a 
képességek kibontakoztatását szolgálják. 
 
1. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550) 
Sára J.: Tubaiskola 
 
Követelmény 
Az ideális tubahang igényének kialakítása. 
Hangterjedelem: E–f–ig a hangok fogásai. 
A kottaolvasás basszuskulcsban. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 
 
 
2. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
Sára J.: Tubaiskola 
 
Követelmény 
Az ideális tubahang igényének kialakítása. 
Hangterjedelem: E–f–ig a hangok fogásai. 
A biztos, folyamatos kottaolvasás basszuskulcsban. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 
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Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  
Sára József: Tubaiskola  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára (EMB Z 6312) 
Brodszky: Régi zene gordonkára (előadásai darabok) (EMB Z 2452) 
 
Követelmény 
A megadott hangterjedelmen belül tanult hangszeres gyakorlatok, előadási darabok egyenletes, 
folyamatos előadása, helyesen kialakított légzés és szájtartás mellett. 
A tananyagban előforduló tempójelzések, zenei műszavak ismerete. 
A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása. 
Hangterjedelem: D–a–ig. 
Skála: 2#, 2b előjegyzésig, két variációval. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
2. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  
Sára József: Tubaiskola (10) 
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára (EMB Z 6312) 
Brodszky: Régi zene gordonkára (előadásai darabok) (EMB Z 2452) 
 
Követelmény 
Skálák 2#, 2b előjegyzésig dúrban és mollban, legalább 2 variációval. 
Hangterjedelem C–b–ig. 
A tanuló legyen képes a tanult etűdöket és előadási darabokat jó szájtartással, jó 
légzéstechnikával, egyenletes és folyamatos játékkal előadni, elvárható alapvető dinamikai 
árnyalással. 
A végzett tananyagban előforduló tempó,– dinamikai jelzések, zenei műszavak ismerete. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
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3. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  
Sára J.:Tubaiskola 
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola I. (EMB Z 2550)  
Előadási darabok gordonkára .1. kötet  (EMB Z 2417), 2. kötet (EMB Z 4480 
Kis kezek nagy mesterek (Hofmeister F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092) 
 
Követelmény 
Skálák 3#, 2b előjegyzésig, 4 variációval. 
Különböző karakterű és ritmikájú etűdök. 
Hangterjedelem: kontra B–b–ig. 
Előadási darabok. 
Különböző játékmódok megvalósítása. 
A tanuló legyen képes nyolcadokat és tizenhatodokat, különféle kötéseket tartalmazó gyakorlatok 
tiszta interpretálására, előadására. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
Sára J.:Tubaiskola 
Kis kezek, nagy mesterek (Hofmeister, F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092)  
 
Követelmény 
A kialakított hangterjedelmen belül a tanult ritmusok kottahű előadása az előírt tempóban, tiszta 
intonációval és árnyalt dinamikával. 
Dúr és moll skálák 3#, 3b előjegyzésig 5 variációval. 
Előadási darabok kotta nélküli játéka. 
A társas zenélés követelményeinek ismerete. 
A minimális, legalapvetőbb hangszerápolási, karbantartási ismeretek. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála legalább öt képlettel, 
– Két különböző karakterű gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
5. évfolyam „A” tagozat 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  
Kis kezek, nagy mesterek (Hofmeister, F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092)  
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Követelmény 
A kialakított hangterjedelemhez igazodó nagyobb terjedelmű, többféle technikai és zenei feladatot 
tartalmazó etűdök előadása. 
Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig. 
Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás dúrban és mollban. 
Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Két különböző karakterű gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
6. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola I.(Ed.Simonffy)  
Ujfalusi–Pehl–Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
D.Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  
Kis kezek nagy mesterek (Hofmeister, F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092)  
 
Követelmény 
Színvonalas „művészi” megformálást igénylő nagyobb terjedelmű, sokféle zenei feladatot 
tartalmazó etűdök és előadási darabok játszása. 
Egyenletes tempójú skálázás dúrban, mollban 4#, 4b–ig dúrban, mollban, hat variációval. 
Magabiztos színpadi fellépés. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy skála, 
– Két különböző karakterű gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 
2. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  
Sára József: Tubaiskola  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára (EMB Z 6312) 
 
Követelmény 
Színvonalas „művészi” megformálást igénylő nagyobb terjedelmű, sokféle zenei feladatot 
tartalmazó etűdök és előadási darabok játszása. 
Egyenletes tempójú skálázás dúrban, mollban. 
Magabiztos színpadi fellépés Az „A” tagozat anyagán túl a skálaformációk, skálatanulmányok 
kibővített alkalmazása, valamint a gyakorlatok könnyített változata helyett a nehezebb megoldás. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála kibővített képletekkel, variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Két előadási darab kotta nélkül. 
 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  
Sára J.:Tubaiskola 
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola I. (EMB Z 2550)  
Lebegyev: Tubaiskola (Muzika Moszkva) 
Előadási darabok gordonkára 1. kötet  (EMB Z 2417), 2. kötet (EMB Z 4480 
Kis kezek nagy mesterek (Hofmeister F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092) 
 
Követelmény 
Skálák 2#, 2b előjegyzésig, 4 variációval. 
Különböző karakterű és ritmikájú etűdök. 
Hangterjedelem: kontra B–b–ig. 
Előadási darabok. 
Különböző játékmódok megvalósítása. 
A tanuló legyen képes nyolcadokat és tizenhatodokat, különféle kötéseket tartalmazó gyakorlatok 
tiszta interpretálására, előadására. 
Skálaformációk, skálatanulmányok kibővített alkalmazása, valamint a gyakorlatok könnyített 
változata helyett a nehezebb megoldás. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála kibővített képletekkel, variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Két előadási darab kotta nélkül. 
 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
Sára J.:Tubaiskola 
Kis kezek, nagy mesterek (Hofmeister, F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092)  
 
Követelmény 
A kialakított hangterjedelmen belül a tanult ritmusok kottahű előadása az előírt tempóban, tiszta 
intonációval és árnyalt dinamikával. 
Dúr és moll skálák 3#, 3b előjegyzésig 5 variációval, 
Előadási darabok kotta nélküli játéka. 
A társas zenélés követelményeinek ismerete. 
A minimális, legalapvetőbb hangszerápolási, karbantartási ismeretek. 
A legato, staccato, játékmód telt, folyamatos, szép tónusú előadása, kottahű tolmácsolása, 
valamint tercmenetes variáció. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy skála három képlettel, 
– Két különböző karakterű gyakorlat, 
– Két előadási darab különböző zenei korszakból, kotta nélkül. 
 
 
5. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  
Kis kezek, nagy mesterek (Hofmeister F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092)  
 
Követelmény 
A kialakított hangterjedelemhez igazodó nagyobb terjedelmű, többféle technikai és zenei feladatot 
tartalmazó etűdök előadása. 
Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás dúrban és mollban. 
Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 
A díszítés és a trilla megalapozása, a skálák tempójának fokozása. 
A tanuló tudja korrigálni hangszerének intonációs hibáit, valamint hangszerét önállóan 
behangolni. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála három képlettel, 
– Két különböző karakterű gyakorlat, 
– Két előadási darab különböző zenei korszakból, kotta nélkül. 
 
6. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola I.(Ed.Simonffy)  
Ujfalusi–Pehl–Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
D.Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  
Kis kezek nagy mesterek (Hofmeister F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092)  
 
Követelmény 
Színvonalas „művészi” megformálást igénylő nagyobb terjedelmű, sokféle zenei feladatot 
tartalmazó etűdök és előadási darabok játszása. 
Magabiztos színpadi fellépés. 
A díszítés és a trilla játékának ismerete. 
Fokozott tempójú skálázás. 
A tanuló ismerje saját hangszerének technikai és intonációs hiányosságait, és azt legyen képes 
korrigálni.  
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy skála három képlettel, 
– Két különböző karakterű gyakorlat, 
– Két előadási darab különböző zenei korszakból, kotta nélkül. 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Tuba főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 10 perc 
 
A vizsga tartalma  
„A” tagozat 
– Egy skála legalább három variációval. 
– Egy gyakorlat; Kietzer: I. kötet (Zimmermann), Sára: Tubaiskola, Jakab Gedeon: Tubaiskola I. 
kötet 172., 183., 187., 192., gyakorlatainak nehézségi szintjén. 
– Egy előadási darab; F. Schubert: Bölcsődal (EMB13114) (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 1 kötet 161., 163., 179., 
186. gyakorlatainak nehézségi szintjén. 
– Egy előadási darab; Vivaldi: Tél, Händel: Bourrée, Corelli: Sarabande és Gavotte nehézségi 
szintjén. 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
 
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 
A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes tanulók tudásszintje között jelentős különbség 
alakulhat ki képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján ezért elsősorban a fejlesztés 
lehetséges irányait és céljait fogalmazzuk meg. 
 
 
7. évfolyam „A” tagozat 
 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  
Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)  
Pejstik – Lengyel: Gordonkamuzsika II. (EMB Z 6748). 
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Követelmény 
A tanuló zenei, technikai felkészültségének megfelelő etűdök, előadási darabok pontos, stílusos 
előadása. 
Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig. 
Barokk, klasszikus, vagy romantikus darabok, stílusok előadása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy skála variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
8. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola II. (EMB Z 2550)  
Kietzer: Tubaiskola I. (Zimmermann)  
D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  
Barokk szonáták (Marcello, Vivaldi). 
 
Követelmény 
Nagyobb terjedelmű, igényes zenedarabok stílusos, színvonalas eljátszása (kotta nélkül is). 
Skálatanulmányok 6#, 6b előjegyzésig. 
Igényes kamarazenei, zenekari közreműködésre való alkalmasság. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy skála variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab kotta nélkül. 
 
 
9. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)  
Lachman: 10 etűd (Hofmeister) 
Gordon Jacob: Szvit tubára (Boosey & Hawke 
Marcello: Szonáták 
Vivaldi: szonáták 
 
Követelmény 
Skálatanulmányok 7#, 7b előjegyzésig. 
A zenei díszítések, előkék, trillák ismerete. 
Szólisztikus feladat ellátása kamaracsoportban zenekarban. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 
 
 
10. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)) 
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann) 
Lachman: Etüdök (Hofmeister)  
J. Ringleben: „The Storm King” (Carl Fischer Music) 
Allan Street: Rondino (Boosey & Hawkes) 
Don Haddad: Szvit tubára (Shawnee Press Inc.) 
Marcello: Szonáták 
Vivaldi: Szonáták 
Gordon Jacob: Hat rövid darab (Emerson Edition Ltd) 
 
Követelmény 
A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni készségeinek, képességeinek megfelelő 
szinten, kottahűen és stílusosan, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit 
érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 
 
Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 
7. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  
Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)  
Pejstik – Lengyel: Gordonkamuzsika II. (EMB Z 6748). 
 
Követelmény 
A tanuló zenei, technikai felkészültségének megfelelő etűdök, előadási darabok pontos, stílusos 
előadása. 
Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig. 
Barokk, klasszikus, vagy romantikus darabok, stílusok előadása. 
A tanuló egyéni képességéhez igazodva kiválasztott különböző zenei stílusú, technikailag és 
zeneileg igényesebb, nehezebb előadási darabok stílusos, karakterisztikus előadása. 
A skálagyakorlatok variációkkal bővített előadása. 
Művészileg igényesebb kamarazenei, vagy zenekari feladat ellátása. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele kotta nélkül,  
– Egy előadási darab kotta nélkül. 
 
 
8. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola II. (EMB Z 2550)  
Kietzer: Tubaiskola I. (Zimmermann)  
D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  
Barokk szonáták (Marcello, Vivaldi). 
 
Követelmény 
Nagyobb terjedelmű, igényes zenedarabok stílusos, színvonalas eljátszása (kotta nélkül is). 
Skálatanulmányok 6#, 6b előjegyzésig. 
Igényes kamarazenei, zenekari közreműködésre való alkalmasság. 
Szólisztikus feladatok ellátása kamara–, szimfonikus–, illetve fúvós zenekarban. 
Skálatanulmányok játszása fokozottabb tempóban. 
A hang megszólaltatásában résztvevő izmok lazaságának, terhelhetőségének fokozása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele kotta nélkül,  
– Egy előadási darab kotta nélkül. 
 
 
9. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)  
Lachman: 10 etűd (Hofmeister) 
Gordon Jacob: Szvit tubára 
Marcello: Szonáták 
Vivaldi: szonáták  
 
Követelmény 
Skálatanulmányok 7#, 7b előjegyzésig. 
A zenei díszítések, előkék, trillák ismerete. 
Szólisztikus feladat ellátása kamaracsoportban zenekarban. 
A zenei díszítések eszköztárának bővítése; 
A dupla– és triplanyelv megalapozása; 
A nehezebb, bonyolultabb ritmusképletek ismerete, elsajátítása. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy skála variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele kotta nélkül,  
– Egy előadási darab kotta nélkül. 
 
 
10. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)  
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  
Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)  
Lachman: 10 etűd (Hofmeister)  
J. Ringleben: „The Storm King” (Carl Fischer Music) 
Allan Street: Rondino (Boosey & Hawkes) 
Don Haddad: Szvit tubára Shawnee Press Inc.) 
Marcello: Szonáták 
Vivaldi: Szonáták 
Gordon Jacob: Hat rövid darab (Emerson Edition Ltd) 
 
Követelmény 
A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni készségeinek, képességeinek megfelelő 
szinten, kottahűen és stílusosan, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit 
érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 
Skálatanulmányok 7#, 7b előjegyzésig. 
Szólisztikus feladat ellátása kamaracsoportban zenekarban. 
A zenei díszítések eszköztárának bővítése. 
A dupla– és triplanyelv használata. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy dúr vagy moll skála minimum 4 képlettel (kotta nélkül), 
– Két különböző karakterű etűd, 
– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele kotta nélkül,  
– Egy előadási darab kotta nélkül. 
 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
 
Művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Tuba főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 10 perc 
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A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Egy skála, legalább 3 képlettel,  
– Egy etűd; Kietzer: Tubaiskola I–II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet (Ed. Simonffy) 291., 297. 
gyakorlatok nehézségi szintjén. 
– Két előadási darab; G. F. Händel: Siciliana, W. A. Mozart: Menuet nehézségi szintjén vagy egy 
könnyebb barokk szonáta két tétele és egy, az előbbitől eltérő stílusú előadási darab. 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
– Egy skála, legalább 4 képlettel, mely szekvenciát is tartalmaz 
– Egy gyakorlat; Kietzer: Tubaiskola I–II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet (Ed. Simonffy) 291, 
297 Kopprasch: I. kötet: (Hofmeister FH6045) 3., 8., gyakorlatok nehézségi szintjén. 
– Egy barokk szonáta két tétele; B. Marcello: F–dúr szonáta, C–dúr szonáta nehézségi szintjén. 
– Egy, az előbbitől eltérő stílusú darab; Hidas F.: Három kis tétel tubára nehézségi szintjén. 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
A tanulók létszámának megfelelő, jó minőségű hangszer. 
Jól hangolt zongora. 
Egész alakot visszaadó tükör 
Minimum 2 darab kottaállvány. 
Metronóm  
 
 
 
12. ÜTŐ 
 
Az ütőhangszer tanítás 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. 
 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Az általános iskola 1–2. évfolyamába járó gyermekek számára. Az egyéni foglalkozás mellett 
célszerű az együttes játékot is elkezdeni. 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 
Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő–bongó 
Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 
Wolfgang Basler: Elementar 
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Követelmény 
Ritmusgyakorlat  
Ritmus–duó. 
Egyszerű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 
Nagyon könnyű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kisdob gyakorlat, vagy duó, 
– Egy kis hangkészletű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 
 
 
2. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 
Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő–bongó 
Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 
Wolfgang Basler: Elementar 
 
Követelmény 
Ritmusgyakorlat (a tanult anyagból). 
Ritmus–duó. 
Egyszerű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 
Nagyon könnyű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kisdob gyakorlat, vagy duó, 
– Egy kis hangkészletű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 
Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő–bongó 
Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 
Wolfgang Basler: Elementar 
Morris Goldenberg: Snare Drum for Beginners 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
Zempléni: Ütős ABC 
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Vigdorovits: Kisdobiskola 
 
Követelmény 
Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból. 
Dallamhangszeren népdal vagy egyszerű előadási darab eljátszása zongorakísérettel vagy 
együttesben. 
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Egyszerű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben (hangszerváltás, verőváltás). 
Mozgáskoordináció: kéz–lábmozgások összehangolása (lábmérőhöz felezés, harmadolás, 
negyedelés) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kisdob gyakorlat, 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 
 
 
2. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 
Wolfgang Basler: Elementar 
Morris Goldenberg: Snare Drum for Beginners 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
Zempléni: Ütős ABC 
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig  
 
Követelmény 
Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból. 
Dallamhangszeren megszólaltatott előadási darabok zongorakísérettel vagy együttesben. 
Nehezebb szólamok megszólaltatása kamaraegyüttesben. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kisdob gyakorlat vagy duó, 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 
 
 
3. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 
Wolfgang Basler: Elementar 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
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Követelmény 
Előkéket tartalmazó gyakorlatok eljátszása. 
Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren. 
Nehezebb szólamok eljátszása kamaraegyüttesben. 
Rövid rudimental szóló kisdobon. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Előkéket, tremolokat tartalmazó kisdob szólógyakorlat vagy duó, 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 
 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Praktische Schule für kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.–II.  
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
 
Követelmény 
Tremolós gyakorlatok megszólaltatása. 
Hangszerváltások együttesben. 
Üstdob–gyakorlatok megszólaltatása. 
Az üstdob pontos hangolása, együttesben való alkalmazása. 
Tremolós üstdob–gyakorlatok. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Előkéket, tremolokat tartalmazó üstdob gyakorlat, 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 
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5. évfolyam „A” tagozat 
 
Az első négy évfolyam alapozó időszakának elvégzése után, a tanszak speciális státuszából; 
sokrétűségéből, összetettségéből fakadóan lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak a 
differenciálódásra. Az 5. évfolyamtól vagy a dobolást preferálja a tanuló, (pl. drum set) vagy a 
dallamhangszereken való játékot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a szinten már nem lehet elvárni, 
hogy valaki a különböző technikai, intonációs és zenei felkészültséget igénylő, több ezer féle 
ütőhangszer mindegyikén kimagasló teljesítményt nyújtson. Ennek megfelelően kell értelmezni az 
alábbi követelmények – és a hangszerkezelés meghatározását, tekintettel a jelentős egyéni 
különbségekre. 
  
Ajánlott és használt tananyag 
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.–II.  
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I–IV. 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
 
Követelmény 
Játék dobszerelésen: 
– hangsúlyok kiosztva, 
– kisdob–nagydobjáték: parallel –, ill. komplementer szólamok 
A szerzett készségeknek megfelelő szintű művek előadása dallamhangszeren. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kisdob–nagydobjáték, vagy hangsúly–játék dobszerelésen kiosztva. 
– Egyszerűbb függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel. 
vagy 
– Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren, zongorakísérettel, 
vagy lehet kamaramű is. (Pl. 2 tétel vagy egy kamaramű és egy zongorakíséretes előadási darab.) 
– Egy kisdob, vagy egy üstdob gyakorlat. 
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6. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Balázs: Három burleszk 
Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Sigfrid Fink: Percussion Studio 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, 
Vibraphone 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 
Kósa: Ötös játék 
Kósa: Régi zene hangolt ütőhangszerekre 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.–II. 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Vivaldi: Four Seasons 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
 
Követelmény 
A szerzett készségeknek megfelelő nehézségű, hosszabb lélegzetű mű stílushű megszólaltatása 
dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon). 
Dobszerelésen tánczenei– vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal. (periodikus tagolás) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Dobszerelésen tánczenei–, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal. Lehet élő– vagy rögzített 
zenéhez is. 
– Függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 
– Egy dallamhangszeres mű, vagy kisdob szólódarab. 
vagy 
– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren, (Pl. barokk szonáta 
lassú és gyors tétele vibrafonon) 
– Egy kamaramű, vagy egy zongorakíséretes előadási darab. 
– Egy kisdob, vagy egy üstdob gyakorlat. 
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Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 
A „B” tagozaton tanuló tanulók átlagosnál jobb képességei, és a rendelkezésre álló magasabb 
óraszám lehetővé teszi számukra a zenei ismeretek megszerzése és hangszerkezelés fejlesztése 
terén, hogy az „A” tagozatos tanulókhoz képest nagyobb mennyiségű anyagot sajátítsanak el, 
magasabb szinten. 
 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 
Wolfgang Basler: Elementar 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 
Vivaldi: Four Seasons 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
 
Követelmény 
Előkéket tartalmazó gyakorlatok eljátszása. 
Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren. 
Nehezebb szólamok eljátszása kamaraegyüttesben. 
Rövid rudimental szóló kisdobon. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Előkéket, tremolokat tartalmazó kisdob szólógyakorlat vagy duó. 
– Egy rövid rudimental szóló kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora kísérettel. 
– Egy kamaramű. 
– Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig, tercmenetekkel is.  
 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
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Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.–II.  
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
 
Követelmény 
Tremolós gyakorlatok megszólaltatása. 
Bonyolultabb hangszerváltások együttesben. 
Üstdob–gyakorlatok megszólaltatása (lehetőség szerint 3–4 hangszeren is). 
Az üstdob pontos hangolása, együttesben való alkalmazása. 
Tremolós üstdob–gyakorlatok. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy tremolós üstdob–gyakorlat (lehetőség szerint 3–4 hangszeren). 
– Számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. (pl. Wilcoxon 150–ből az 
1.–20.) 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora kísérettel. 
– Egy kamaramű. 
 
 
5. évfolyam „B” tagozat 
 
Az első négy évfolyam alapozó időszakának elvégzése után, a tanszak speciális státuszából; 
sokrétűségéből, összetettségéből fakadóan lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak a 
differenciálódásra. Az 5. évfolyamtól vagy a dobolást preferálja a tanuló, (pl. drum set) vagy a 
dallamhangszereken való játékot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a szinten már nem lehet elvárni, 
hogy valaki a különböző technikai, intonációs és zenei felkészültséget igénylő, több ezer féle 
ütőhangszer mindegyikén kimagasló teljesítményt nyújtson. Ennek megfelelően kell értelmezni az 
alábbi követelmények – és a hangszerkezelés meghatározását, tekintettel a jelentős egyéni 
különbségekre. 
  
Ajánlott és használt tananyag 
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.–II.  
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
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Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
 
Követelmény 
Játék dobszerelésen: 
– hangsúlyok kiosztva 
– kisdob–nagydobjáték: paralel –, ill. komplementer szólamok 
Kétszólamú játék dallamhangszeren. 
A szerzett készségeknek megfelelő szintű művek előadása dallamhangszeren. 
Rudimental szóló dobszerelésen. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kisdob–nagydobjáték, vagy hangsúly–játék dobszerelésen kiosztva. 
– Egyszerűbb függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 
– Rudimental szóló dobszerelésen. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora–vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 
vagy 
– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren, zongora kísérettel. 
– Egy kamaramű. 
– Egy tremolós üstdob–gyakorlat (lehetőség szerint 3–4 hangszeren), vagy számozott tremolót 
tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. (pl. Wilcoxon 150–ből a 20.–40.) 
 
 
6. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Balázs: Három burleszk 
Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Sigfrid Fink: Percussion Studio 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Kósa: Ötös játék 
Kósa: Régi zene hangolt ütőhangszerekre 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.–II. 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Vivaldi: Four Seasons 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
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Követelmény 
A szerzett készségeknek megfelelő nehézségű, hosszabb lélegzetű mű stílushű megszólaltatása 
dallamhangszeren, kotta nélkül (Pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon). 
Dobszerelésen tánczenei–, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal (periodikus tagolás). 
Szólójáték dobszerelésen. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Dobszerelésen tánczenei–, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal (lehet élő– vagy rögzített 
zenéhez is). 
– Függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 
– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora–vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 
– Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, tercmenetekkel is (célszerű az előadott darabok 
hangnemében). 
vagy 
– Egy Hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren, zongorakísérettel. 
(Pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon.) 
– Egy kamaramű. 
– Egy Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, tercmenetekkel is  (célszerű az előadott darabok 
hangnemében). 
– Egy tremolós üstdob–gyakorlat (lehetőség szerint 3–4 hangszeren). 
– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon (pl. Wilcoxon 150–ből 
a 30.–50.). 
 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
 
Művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Ütő főtárgy 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Két dobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 10., 16., 18., 29., 36., II. rész 11., 17., 27.; 
Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 48., 69., 127., 145., 173. nehézségi szintjén. 
– Egy dallamhangszeres mű; Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád nehézségi 
szintjén. 
– Egy kamaramű; Krell–Holzmann: Cake Walk Parádé; 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. 
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„B” tagozat 
– Két kisdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 19., 20., 22., 24. (4/8), 31., 37., II. rész 
2., 5., 14.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 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 (EMB 13379) HWV 602, 603 nehézségi szintjén. 
– Egy kamaramű; J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Zempléni L.: Üzenetek (EMB 14569) – Hét 
SMS–tanulmány dobokra/1 tétel; Váray L.: Gukhe/high drum szólam; Balázs O.: Nyolc trió (EMB 
6063) 5., 6. nehézségi szintjén. 
– Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat kotta nélkül kell játszani. 
 
 
 
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 
A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes tanulók tudásszintje között jelentős különbség 
alakulhat ki képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján. Ezt a különbséget a továbbképző 
osztályokban növelheti a közismereti iskolákban jelentkező eltérő mértékű terheléstől és az iskolán 
kívüli más elfoglaltság mértékétől függő gyakorlási idő, valamint a zenetanulás eltérő iránya és 
célja. Vagy az egyéni hangszertudás fejlesztése, vagy a kamarazenei illetve a zenekari játék 
fejlesztése kerül előtérbe. Ezért elsősorban a fejlesztés lehetséges irányait és céljait fogalmazzuk 
meg. 
 
7. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
J. S. Bach: 18 kis prelúdium 
Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Siegfried Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Alice Gomez: Raindance 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Korsakov: A dongó 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
David Mancini: Suite for Timpani 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Vivaldi: Four Seasons 
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Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
Zivkovic: Funny Marimba 
 
Követelmény 
Az alapfokú zeneiskolai tanulmányok során szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és 
elmélyítése. 
A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. Kisdob darabok előadása 
rudimental technikával. 
Egykezes hangsúlyozás dobszerelésen kiosztva, kétlábas ostinato szólamokkal. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 
– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 
– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is. 
vagy 
– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. barokk szonáta, 
versenymű.) 
– Egy kamaramű. 
– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is.  
– Egy set–up szólódarab, vagy üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 
 
 
8. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
J.S.Bach: 18 kis prelúdium 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Sigfrid Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Alice Gomez: Raindance 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
David Mancini: Suite for Timpani 
Markovich: Team Work 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Vivaldi: Four Seasons 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
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Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
Zivkovic: Funny Marimba 
 
Követelmény 
A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 
A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 
Előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darabok előadása kisdobon. 
Megfelelő hangtónus kialakítása dobszerelésen. 
Komplementer játék három eltérő dinamikájú hangszeren, páros vagy páratlan osztásban, 
periodikus tagolással. (Bass Drum – Hi Hat ütve – Snare Drum) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora–vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű,  
vagy 
– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. 4 verős Musser–
etűdök, versenyművek.) 
– Egy kamaramű. 
– Egy set–up szólódarab, vagy üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
 
9. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
J. S. Bach: 18 kis prelúdium 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Siegfried Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Alice Gomez: Raindance 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Korsakov: A dongó 
David Mancini: Suite for Timpani 
Markovich: Team Work 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Vivaldi: Four Seasons 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
Zivkovic: Funny Marimba 
Zivkovic: Trio per Uno 
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Követelmény 
Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 
A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 
Magabiztos kottaolvasás basszuskulcsban. 
Bonyolultabb etűd vagy szólam előadása 3 vagy 4 timpanin. 
Autentikus latin ritmusok 2 congán, alapszinten. 
Seprűvel való játék dobszerelésen. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen, seprűvel is. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 
– Autentikus latin ritmusok 2 congán, ill. szólójáték rögtönzése. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora–vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű, 
 vagy 
– Egy Hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 
– Egy kamaramű. 
– Egy set–up szólódarab, vagy üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
 
 
10. évfolyam „A” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
 
J. S. Bach: 18 kis prelúdium 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Sigfrid Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Alice Gomez: Raindance 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Korsakov: A dongó 
David Mancini: Suite for Timpani 
Markovich: Team Work 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
Zivkovic: Funny Marimba 
Zivkovic: Trio per Uno 
 
Követelmény 
A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 
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A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 
Négyverős előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása dallamhangszeren. 
Különböző zenekarokban önálló kíséret – ill. szólójáték dobszerelésen. 
„Ad Libitum” – dobszóló szerelésen. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Különböző zenekarokban önállóan kidolgozott kíséret – ill. szólójáték dobszerelésen, seprűvel. 
– „Ad Libitum” – dobszóló szerelésen. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 
vagy: 
– Egy négyverős előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 
– Egy kamaramű. 
– Egy set–up szólódarab, vagy üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 
A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulói nem zenei jellegű közismereti tanulmányaik 
mellett is meg akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét. Ebből következik, hogy az 
„A” tagozatnál bővebb, átfogóbb tananyagot kell elvégezniük magasabb szinten. Itt nyílik igazán 
lehetőség arra is, hogy megismertessük a legkorszerűbb játékmódokat, mint pl. a Moeller–féle 
ütéstechnikát, az ujjmozgások kidolgozását, a kar –, a csukló –, és az ujjak mozdulatainak 
összehangolását, hogy elsajátítsunk modern gyakorlási metodikákat; pl. playback „minus one”–os 
felvételekhez, számítógépes zenei programok alkalmazása, hogy megfelelően kiválasztott zenei 
anyagok hallgatásával elmélyedjünk az improvizációk gyakorlásában, stílusok elemzésében. 
 
7. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo 
Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Sigfrid Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Alice Gomez: Raindance 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba Vibraphone 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Korsakov: A dongó 
David Mancini: Suite for Timpani 
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Vivaldi: Four Seasons 
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Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
Zivkovic: Funny Marimba 
 
Követelmény 
Az alapfokú zeneiskolai tanulmányok során szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és 
elmélyítése. 
A kiválasztott zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 
Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása minden hangszercsoportban. 
Többféle – nyomott és pattintott – előkéket tartalmazó kisdob darab előadása. 
Egykezes hangsúlyozás dobszerelésen kiosztva, kétlábas ostinato szólamokkal – improvizálva is. 
Kidolgozott pedáljáték lábcintányéron, felemelt sarokkal. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 
– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 
– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is,  
vagy 
– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. barokk szonáta, 
versenymű.) 
– Egy kamaramű. 
– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is. 
– Egy set–up szólódarab. 
– Üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó szóló darab előadása 
kisdobon. 
 
8. évfolyam „B”tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Siegfried Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Korsakov: A dongó 
David Mancini: Suite for Timpani 
Markovich: Team Work 
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Vivaldi: Four Seasons 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 



 305 

Zivkovic: Funny Marimba 
Zivkovic: Trio per Uno 
 
Követelmény 
A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 
Magabiztos lapról olvasási készség. 
Előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darabok előadása kisdobon. 
Megfelelő hangtónus kialakítása dobszerelésen. 
Komplementer játék három eltérő dinamikájú hangszeren, páros és páratlan osztásban, periodikus 
tagolással, improvizálva is. (Bass Drum – Hi Hat ütve – Snare Drum) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 
vagy 
– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. 4 verős Musser–
etűdök, versenyművek.) 
– Egy kamaramű. 
– Egy set–up szólódarab. 
– Üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó szóló darab előadása 
kisdobon. 
 
 
9. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Sigfrid Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Glentworth: Blues for Gilbert 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Korsakov: A dongó 
David Mancini: Suite for Timpani 
Markovich: Team Work 
Morleo: Escher Prelude per Vibrafono 
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Vivaldi: Four Seasons 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
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Zivkovic: Funny Marimba 
Zivkovic: Trio per Uno 
 
Követelmény 
Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 
Magabiztos kottaolvasás basszuskulcsban. 
Bonyolultabb etűd vagy szólam előadása 3 vagy 4 timpanin. 
Autentikus latin ritmusok 2 congán, alapszinten (esetleg szólójáték). 
Seprűvel való játék dobszerelésen. 
Poliritmikus – és polimetrikus függetlenítési gyakorlatok dobszerelésen. (lábak páros, kezek 
páratlan osztásban játszanak és viszont: pl. 2 a 3–hoz, 3/8 – 4/4 egy időben, stb.) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen, seprűvel is. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 
– Autentikus latin ritmusok 2 congán. 
– Szólójáték rögtönzése latin ütőhangszereken. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű,  
vagy 
– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 
– Egy kamaramű. 
– Egy set–up szólódarab. 
– Egy üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó szóló darab előadása 
kisdobon. 
 
 
10. évfolyam „B” tagozat 
 
Ajánlott és használt tananyag 
J.S.Bach: Sonate e Partite per violino solo 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Sigfrid Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Glentworth: Blues for Gilbert 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Korsakov: A dongó 
David Mancini: Suite for Timpani 
Markovich: Team Work 
Morleo: Escher Prelude per Vibrafono 
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Vivaldi: Four Seasons 
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Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
Zivkovic: Funny Marimba 
Zivkovic: Trio per Uno 
 
Követelmény 
Színvonalas pódiumi szereplés, zenekari – és szólójáték. A választott zenei anyag stílushű, 
értelmesen tagolt előadása. 
A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 
Igényes intonáció, magas szintű pedálkezeléssel. 
Négyverős előadási darabok értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása dallamhangszeren. 
Virtuóz szólódarab kisdobon.  
Különböző zenekarokban önálló kíséret – ill. szólójáték dobszerelésen. 
Seprűvel való játék, különböző stílusokban. 
„Ad Libitum” – dobszóló szerelésen. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Különböző zenekarokban önállóan kidolgozott kíséret, ill. szólójáték dobszerelésen, seprűvel, 
„Ad Libitum” – dobszóló szerelésen. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű,  
vagy 
– Egy négyverős előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 
– Egy kamaramű. 
– Egy set–up szólódarab. 
– Egy üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó, virtuóz szóló darab előadása 
kisdobon. (pl. Markovich: Tornado, Stamina, Novotny: Minutes of News) 
 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Ütőhangszerek 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Két kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob– és 1 üstdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola/II. 
(Hofmeister) rész 16., 18., 35.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 84., 135., 148., 161., 176.; 
Knauer: Üstdobgyakorlatok (Hofmeister) 6., 11., 15., 20. gyakorlat nehézségi szintjén. 
– Egy dallamhangszeres mű; Dvořak: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner: Rókatánc, 
Haydn: Magyar rondo nehézségi szintjén. 
– Egy kamaramű; Bartók Béla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis imádság, 
Joplin: Ragtime (Hofmeister) – Percherine, Entertrainer, John O’Reilly: Három epizód, G. d. 
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Monica: Movi–rock, Steve Reich: Zene fadarabokra, Balázs O.: Nyolc trió (EMB 6063)/1 tétel, 
Siegfried 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 szólaltasson meg. A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű 
kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
– Dobszerelésen tánczenei,– latin,– swing,– vagy rock kíséret, zárlat improvizációkkal, élő vagy 
rögzített zenei alapra. (A zenemű formájának megfelelő periodikus tagolással.) 
 
„B” tagozat 
– Két kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob– és 1 üstdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola/II. (Hofmeister) 
rész 20., 21., 26., 29., 30.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 83., 97., 138., 147., 158.; Knauer: 
Üstdobgyakorlatok (Hofmeister): 14., 19., 24., 27., 33., 46.; S. Fink: Kisdobszvit (Zimmermann– 
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 (Hofmeister), Gounod: Faust/Tánc 
no.6, Vivaldi: a–moll hegedűverseny, Musser: Etűdök/1 tétel, Bach: Seven chorales/1 korál, 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. 
– Dobszerelésen bármilyen stílusú leírt, vagy rögtönzött szóló (minimum 32 ütem terjedelemben),  
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő méretű és akusztikájú, hangszigetelt tanterem, jól hangolt zongorával (pianínóval). 
Hangszerállomány: 
– egy pár üstdob, 
– 2 xilofon (kétsoros, háromoktávos), 
– harangjáték, 
– vibrafon, 
– marimba vagy basszus metallofon 
– 1 nagydob (zenekari), 2 kisdob (húros), 
– 5–6 tom–tom, 3–4 bongo, 
– 3–4 függesztett réztányér, 1 pár összeüthető réztányér, 
– tam–tam vagy/és gong, 
– dobfelszerelés, 
– „apró” hangszerek: triangulumok, kasztanyett, csörgődobok, claves (több), temple–block–sor, 
kolompok, fadobok, csörgők, ostor, kereplő stb., 
– lehetőség szerint Orff–hangszergarnitúra (kromatikus dallamhangszerek). 
Verők: valamennyi hangszerhez, többféle keménységű, különböző anyagból készült verők. 
Megfelelő hangszerállványok, kottatartó (legalább 6 db a kamarázáshoz). 
Szerszámok, eszközök a hangszerek javításához, karbantartásához. 
Metronóm 
Minimális hangszerállomány ütőtanszak indításához: 
– 2 dallamhangszer (zenekari méret), 
– dobfelszerelés, 
– külön húros kisdob, 
– „apró” hangszerek (lehetőség szerint). 
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13. KAMARAZENE 
 
Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene / társasének–tanítás – különösen a 
nem zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő munka egyik legfontosabb 
tevékenysége.  
A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2 fő feletti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy 
vokális szólamokból álló együttes.  
 
A kamarazene főtárgyként az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, de 
kötelezően választható, vagy választható tantárgyként is tanulható. 
 
 
1. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai célú művek 
megszólaltatása. 
 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Legalább két, rövid, különböző tempójú, karakterű műből (tételből) álló 6–8 percnyi zenei anyag 
 
2. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai célú művek 
megszólaltatása. 
 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Koncertszerű, 6–8 perces, különböző tempójú és karakterű művekből (tételekből) álló műsor. 
 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes 
– megadott hangra önállóan hangolni, 
– hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 
– be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni, 
– be– és leinteni, 
– az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 
– biztosan tempót tartani, 
– játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 
– lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján, 
– tempóváltozásokat ő maga is jelezni, 
– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 
– homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 
 
A tanuló legyen tisztában 
– saját hangszere intonációs jellemzőivel, 
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– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 
– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 
Ismerje 
– a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiejteni és 
leírni azokat. 
 
 
 
Továbbképző évfolyamok 
 
3. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, 
népdalfeldolgozások megszólaltatása. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Koncertszerű, legalább 8 perces, változatos, lehetőleg ciklikus művet is tartalmazó műsor. 
 
 
4. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, 
népdalfeldolgozások megszólaltatása. 
 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló legalább 8–
10 perces műsor.  
 
 
5. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása. 
 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló legalább 8–
10 perces műsor 
 
 
6. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása. 
 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból minimum 10 
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perces műsor. 
 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Kamarazene főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
Két különböző stílusú és karakterű kamaramű koncertszerű bemutatása. A játszott művek tükrözzék 
a 6. évfolyamon elvárható nehézségi szintet; Devienne, F. Triók Op.21, Buxtehude: Laude Sion – 
kantáta, Gabrielli: Five Ricercar, Mihály A.: Kis toronyzene, Scheidt, Brass quintets I–II, Locatelli 
Triószonáták Op.5, Haydn Divertimentók, Mozart Négykezes szonáták, Brahms: Waltzer, Kerényi: 
Társasének nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot lehet kottából játszani. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
A tanulandó művek stílusának, műfajának megfelelő, jól hangolt rézfúvós, fafúvós, billentyűs 
hangszerek (zongora, csembaló, spinét, esetleg elektromos hangszer). 
Kottaállványok. 
Hangológép. 
Metronóm. 
 
 
 
14. ZENEKAR 
 
 
A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfokú és a 
továbbképző évfolyamok tanulói számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás 
felhasználásával – érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak. 
 
 
Kezdő   1–2. évfolyam (    –14 éves korig) 
Középhaladó  3–4. évfolyam (12–18 éves kor) 
Haladó   2–6. évfolyam (16–22 éves kor) 
 
 
Kezdő csoport 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Fúvószenekar 
Apáthy: Fúvószenekari iskola I. (Baranya Megyei Művelődési Központ) 



 312 

Barnes: Kis virtuóz 
Csajkovszkij: Chanson triste (Népművelési Intézet, Budapest) 
Csajkovszkij: Diótörő – részlet (Carl Fischer New York) 
Czidra: XVII. századi magyar táncok 
Gyermekdalok (Apáthy feld.) 
Lijnshooten: Suit uit het Antwerpse Dansboek (Molenaar) 
Orosz album: Első lépések (Pervie Sagi) (Moszkva) 
Purcell: Air & Marsch (Bourne Co. New York, USA) 
Susato: Pavane 
Wagner: Das Blasorchester I. (Pro musica Verlag Leipzig – Berlin) 
Watz: Acht Bläzersätze alter Meister (Rundel) 
Watz: Premier (Rundel) 
 
 
 
Az év végi meghallgatás anyaga 
– Év végi meghallgatás: 10–12 perces nyilvános bemutató. 
 
 
Középhaladó csoport 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Fúvószenekar 
Apáthy: Fúvószenekari iskola II–III. évfolyam (Baranya Megyei Művelődési Központ) 
J. S. Bach: 6 Choral (Molenaar) 
Balázs: Gyermekrajzok (EMB) 
Balázs: Négy kép (EMB) 
Bartók: Gyermekeknek (Népművelési Propaganda Iroda, illetve Boosey & Hawkes)  
Bizet – Scsedrin: „Carmen”  
Cser: Csongrádi dalok 
Händel: Largo (Rundel) 
Händel: Lascia ch’io piango 
Haydn: Szent Antal Choral (Ph. Grosch Verlag München) 
Lully: Balletto (Wilhelm Halter Verlag Karlsruhe) 
Orosz album: Első lépések II. (Moszkva) 
Susato: Renaissance suite (Rundel) 
Purcell: Trombitaszó és ária (Boosey & Hawkes) 
Purcell: Győzelmi ének az Arthur király című operából (Bourne Co. New York, USA) 
Wagner: Das Blasorchester II. (Pro musica Leipzig – Berlin) 
 
 
Az év végi meghallgatás anyaga 
– Év végi meghallgatás: 15–30 perces nyilvános hangverseny. 
 
 
Haladó csoport 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Fúvószenekar 
Albinoni: Adagio (Molenaar) 
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J. S. Bach: Prelúdium és fúga, B–dúr (Warner Bros New York) 
J. S. Bach: Fantázia (William Allen Music, USA) 
J. S. Bach: Sinfonia (Molenaar) 
Bartók: Este a székelyeknél (Kliment) 
Bartók: Erdélyi táncok (Népművelési Intézet) 
Bogár: Székely legényes (Népművelési Intézet) 
Balázs: Musica piccola (EMB) 
Balázs: Előjáték (EMB) 
Corelli: Adagio (Studio P/R Indiana, USA) 
Debussy: A kis néger 
Debussy: Kis szvit 
Eördögh J.: Kis nyitány (Népművelési Intézet) 
Eördögh J.: Magyar nyitány (Népművelési Intézet) 
Hidas: Capriccio (EMB) 
Hidas: Vidám zene (EMB) 
Hidas: Concertino 
Hidas: Szvit (EMB) 
Hidas: Fantázia és fúga (EMB) 
Hidas: Népdal szvit III. (EMB) 
Händel: Tűzijáték szvit (különféle tételek más–más feldolgozása) 
Händel: Vízi zene (különféle tételek más–más feldolgozása) 
Erkel: Fegyvertánc (Népművelési Intézet, Pécs) 
Kodály: Intermezzo a Háry–szvitből (Népművelési Intézet) 
Kodály: Toborzó (Népművelési Intézet) 
Kodály: Kállai kettős (Népművelési Intézet) 
Ujj Viktor G.: Két zenekari etűd (Népművelési Intézet) 
Zempléni: Változatok egy Stravinsky–téma nyomán (kézirat) 
 
 
Az év végi meghallgatás anyaga 
– Év végi meghallgatás: 25–40 perces nyilvános hangverseny 
 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Az együttes működéséhez szükséges hangszerek 
A létszámhoz igazodva kottapultok, karfa nélküli székek. 
Felvételek készítéséhez (a produkció értékeléséhez) audio– és videofelvevő és –lejátszó. 
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15. ZENEELMÉLET 
 
A zeneelmélet–tanítás akkor töltheti be feladatát, akkor fejlesztheti a tanuló zenei készségét 
(hallás, formaérzék stb.) ha szemléletében mindig egységet képviselve, egyszerre nevezi meg a 
harmóniai és formatani ismereteket.  
 
Alapfokú évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Felhangok, felhangsor. 
Hármashangzatok: 
– felépítésük (alaphang – terchang – kvinthang), 
– elhelyezkedésük a skálában, 
– skálafokok, tonális funkciók 7#, 7b előjegyzésig, dúrban, mollban. 
Hármashangzat–fordítások (alap – szext – kvartszext). 
Négyszólamúság: 
– szűk fekvés, 
– tág fekvés, 
– alaphang–kettőzés, 
– szólamok megnevezése. 
A szólamvezetés alapszabályai. 
Kadenciális lépések (7#, 7b előjegyzésig, dúrban és mollban): 
– autentikus (I–IV, V–I), 
– plagális (I–V, IV–I), 
– összetett autentikus (I–IV–V–I), 
– kibővített összetett (I–V–I–IV–V–I). 
Zárlati domináns: I 4

6  (V, V7, V87) 
Alapfogalmak: 
– hang, zörej, 
– motívum, frázis. 
Szekvencia, variálás. 
A zenei mondat. 
A periódus (előtag–utótag, egész zárlat–félzárlat). 
Rendhagyó periódus és zenei mondat (terjedelmi, tagoltsági és hangnemi változatok). 
A két– és háromtagúság főbb változatai. 
 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 
– Összetett autentikus kadencia zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 
– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 
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– Részletes harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről 
(kottából). 
 
 
 
 
 
2. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
– a mellékhármasok, 
– a dominánsszeptim (D7); 
– triós forma (menüett), 
– variációs forma. 
Funkciórend a bécsi klasszikus zenében (autentikus és plagális lépések; kadenciális, szomszédos, 
tercrokon, kadenciális féllépés). 
– A mellékhármasok funkciói. 
– Az V–VI. és a VI–V. fok kötései. 
– Alaphármasok fűzése (dúrban és mollban, 7#, 7b előjegyzésig). 
Szekvenciák: 
– autentikus: I–IV–II–V–III–VI + kadencia, 
– plagális: I–V–VI–III–IV–I–II–VI + kadencia. 
A négyeshangzat: a dominánsszeptim: 
– teljes D7 (oldás I–re vagy VI–ra), 
– hiányos D7 (S funkció után). 
A triós forma a bécsi klasszikus zenében (menüett). 
A variáció (kötött, karakter, figurális, szabad). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 
– Mintapéldák (pl. autentikus és plagális szekvenciák) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 
– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 
– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából). 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Zeneelmélet 
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
 
Az alapvizsga tartalma  
Írásbeli vizsga 
– Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 
– Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 
 
Szóbeli vizsga 
– Mintapélda zongorázása diktálás után 
– Formatani elemzés kottakép után. 
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Továbbképző évfolyamok 
 
3. évfolyam  
 
A továbbképző osztályok tanulói egyéb irányú tanulmányaik mellett is meg akarják őrizni a zenei 
pálya választásának lehetőségét, vagy olyan műfajban (pl. jazz zene) tanulják hangszerüket, 
melynek tanulását hatékonyan egészíti ki a zeneelmélet.  
 
Ajánlott és használt tananyag 
– alaphármasok szext és kvart–szext fordításai dúrban–mollban, lehetséges kötéseik, kapcsolataik 
– négyes hangzatok (II7, V7) 
– a reneszánsz és barokk stíluskörhöz tartozó szerkesztési formák: homofon, polifon (kánon, 
imitáció, fúga) stb. 
– a tanult stíluskörhöz tartozó vokális és hangszeres műfajok ismerete: gregorián, orgánum, 
kánon, trubadúr ének, motetta, zsoltár, korál, madrigál, kantáta, mise, oratórium, opera, passió, 
concerto grosso, prelúdium, fúga, szvit – Josquin, Palestrina, Lassus, Purcell, Lully, Monteverdi, 
Corelli, Vivaldi, D.Scarlatti, J.S.Bach, G.F.Händel művein keresztül 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 
– Mintapéldák (plagális szekvenciák, modális példák) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 
– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 
– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából). 
 
 
4. évfolyam  
 
Ajánlott és használt tananyag 
– négyeshangzatok és fordításaik, szeptim szekvenciák,  
– szubdomináns alterációk (nápolyi szext, mollbeli IV. fok, stb) 
– a szűkített IV. fokú szeptim 
– a szubdomináns alterációk helye és feladata a zárlatban 
– mellékdomináns: I7, II7 
– hangnemi kitérés, moduláció, +1, –1 kivintkör, a váltódomináns 
– a késleltetés helye és szerepe a bécsi klasszikus zenében 
– a bécsi klasszikus stíluskörhöz tartozó vokális és hangszeres formatani ismeretek: motívum, 
frázis, zenei, mondat, periódus (előtag–utótag, fél és egész zárlat), két és háromtagú formák, 
strófikus dal, dalforma, szonáta, variáció, szimfónia pl. Haydn, Mozart, Beethoven művein 
keresztül. 
 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 
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– Mintapéldák (szeptim és alterált hangzatokkal is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 
– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 
– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából). 
 
 
 
 
5. évfolyam  
 
Ajánlott és használt tananyag 
– további alterációk a szubdominánsokon (bő – terckvart, bő – szext, bő – kvintszext,) a bő kvintes 
akkordok és vonzataik 
– mellékdominánsok valamennyi fokon és vonzataik 
– modulációk távolabbi hangnemekben (diatonikus, enharmónikus stb.) 
– a romantikus stíluskörhöz tartozó vokális és hangszeres formatani ismeretek pl. Schubert, 
Schumann, Liszt, művein keresztül. 
 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 
– Mintapéldák (szeptim hangzatokkal, alterált is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 
– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 
– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából). 
 
 
6. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
– a nónakkordok 
– a moduláció és a hangnemek kezelése a XX. sz. elején 
– késleltetések, alterációk szokatlan módjai 
– a harmóniai vonzások átalakulása, átalakítása  
– az eddig tanult zenei anyag készségszintű alkalmazása 
– a XX. századi stíluskörhöz tartozó formatani és harmóniai ismeretek pl. Debussy, Liszt, Puccini, 
a 2. bécsi iskola, Bartók és Kodály művein keresztül. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 
– Mintapéldák (késleltetésekkel, alterációkkal is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 
– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 
– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából). 
 
További ajánlott tananyag évfolyambontás nélkül 
Bárdos L.: Hangzatgyakorló I–II. (EMB Z. 60095/1–2.) 
Dobszay L.: A hangok világa V–VI. (EMB Z. 6458–6459) 
Dobszay L.: Mozart–album hegedűsöknek (EMB Z. 4726, 5946) 
Frank O.: Hangzó zeneelmélet (TK ISBN 963 18, 2378 4) 
Gárdonyi Z.: Elemző formatan (EMB Z. 3995) 
Kesztler L.: Összhangzattan (EMB Z. 1184) 
Ligeti Gy.: Klasszikus összhangzattan (Zeneműkiadó Bp. 1954.) 
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Ligeti Gy.: A klasszikus harmóniarend I–II. (Zeneműkiadó Bp. (Hármas–, négyeshangzatok) 
1956.) 
Pálfalvi J.: Bach Brandenburgi versenyei (EMB Z. 5971) 
A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai (EMB Z. 6248) 
Weiner L.: A hangszeres zene formái (EMB Z. 1082) 
Weiner L.: Az összhangzattan előkészítő Iskolája (EMB Z. 1104) 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Zeneelmélet tantárgy 
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
 
A vizsga tartalma  
 
Írásbeli vizsga 
– Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 
– Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk és tág fekvésben. 
 
Szóbeli vizsga 
– minta példa zongorázása diktálás után 
– Formatani elemzés kottakép után. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Jól hangolt zongora, 
Tábla (ötvonalas és sima), 
Jó minőségű audio– és videoberendezés, 
 
 
 
 
 
16. ZENEISMERET 
 
 
A zeneismeret tantárgy a 4 éves szolfézs kötelező tantárgy követelményeire épül. A szolfézs, 
zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, népzene tantárgyak ismeretanyag–részeinek 
felhasználásával szerves folytatását jelenti az eddigi elméleti tanulmányoknak. 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Klasszikus művek: J.Haydn, W.A.Mozart, L.v.Beethoven szimfonikus és hangszeres művei. Dalok. 
Operák.  
Egy bécsi klasszikus szimfónia feldolgozása. 
Egy Mozart–opera megismerése. 
A klasszikus stílushoz közelálló romantikus alkotások: dalok vagy egy dalciklus (elsősorban 
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F.Schubert művészetéből). 
Klasszikus vagy romantikus versenymű feldolgozása. 
A magyar műzene: a verbunkos (Erkel Ferenc, Liszt Ferenc művei alapján). 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Dobszay László: A hangok világa V. és Útmutató 
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei  
Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. A bécsi klasszika 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika (I.) 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 
Németh –Nógrádi –Puster: Szolfézs antológia  
Agócsy László – Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk! 
Agócsy László: Szolfézs középfok 
Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 romantikus egyneműkar 
Ádám Jenő: A dal mesterei ( dalok válogatva a kötetekből) 
Forrai Miklós: Duettek I–II. 
Forrai Miklós: Ezer év kórusa  
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 
Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia és formavilága –Hangzó zeneelmélet  
Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai (sorozat): 
Bartha Dénes: Beethoven kilenc szimfóniája 
Ch. Rosen:  A klasszikus stílus 
S. Hughes: Mozart operakalauz 
Kárpáti J. –Kroó Gy: Mozart operái 
Szabolcsi Bence:  A zene története 
Dobák Pál: A romantikus zene története 
Balassa–Gál:  Operakalauz (kottás) 
Tóth Dénes:  Hangversenykalauz I–II: (kottás) 
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 
 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  
– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 
stílusjegyek alapján.   
 
 
2. évfolyam  
 
Ajánlott és használt tananyag 
Gregorián dallamok és reneszánsz kórusművek. 
A barokk zene jellegzetes műfajai.  
XX. századi hangszeres, zenekari és vokális művek elsősorban a magyar zeneművészetből. 
 
Az alábbi művek, műfajok feldolgozása ajánlott: 
J. S. Bach: a–moll hegedűverseny, 
J. S. Bach: Kantáta részletek, passio részletek, 
J. S. Bach: egy teljes zenekari szvit. 
G. F. Händel: oratóriumrészletek. 
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H. Purcell: Dido és Aeneas – részletek. 
Olasz és francia barokk szerzők művei. 
Bartók Béla: Concerto, 
Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus, 
Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia, I. Sztravinszkij: Petruska, A. Honegger: Pacific 231,  
B. Britten: Variációk egy Purcell témára, Népdalfeldolgozások. 
Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 
Szőnyi Erzsébet:  A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei  
Németh –Nógrádi – Puster:  Szolfézs antológia  
Agócsy László: Szolfézs középfok (I–IV) 
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 
Forrai Miklós: Ezer év kórusa  
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 
N. Harnoncourt: Zene mint párbeszéd (Monteverdi, Bach, Mozart) 
Szabolcsi Bence: A zenetörténete 
Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat 
Kroó György szerk. Miért szép századunk zenéje? 
Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében 
Kroó György:Bartók kalauz 
Kroó György: Bartók színpadi művei 
Breuer János Kodály kalauz 
Eősze László: Kodály Zoltán 
Darvas Gábor: Évezredek hangszerei 
J.H. van der Meer:  Hangszerek az ókortól napjainkig 
Szemelvények a zenehallgatáshoz (Tankönyvkiadó) 
A zenehallgatási anyag partiturái és szövegkönyvek. 
 
Az év végi vizsga anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  
– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával a tanult ismeretek, stílusjegyek 
alkalmazásával.  
 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Zeneismeret tantárgy 
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
 
Az alapvizsga tartalma  
 
Írásbeli vizsga 
1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a megismert, hangsorokra, hangközökre, hangzatokra, 
formai ismeretekre vonatkozóan (4–5 kérdés) pld. 
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– A hangnemi rokonságok felsorolása, 
– Hármashangzat–fordítások felismerése kottaképről, 
– Zárlatelemzés kottakép alapján, 
– Adott műrészlet kottaképe alapján a dallami jelenségek és a dallamhangok szerepének 
megjelölése W.A.Mozart : C–dúr szonatina II. tétel első nyolc ütem (fő– és átmenőhangok), 
L.v.Beethoven: Német tánc (C–dúr) első nyolc ütem, Hoffman V.: Szonatinagyűjtemény, Régi 
táncok gyermekeknek 
2. Egy nagyobb lélegzetű bécsi klasszikus forma (szonáta forma, variációs forma, szimfónia ) 
felépítésének ismertetése 
 
3. Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások rendezése korok szerint 
Felsorolás elsősorban a barokk és a XX. századi zene és néhány társművészeti alkotás köréből. 
Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 
 
Szóbeli vizsga 
1. Memoriter anyag előadása  
Öt műzenei szemelvény, téma a tanult zenei korok anyagából előadása szóló énekléssel illetve 
hangszerkísérettel vagy több szólamú mű esetén éneklőtársakkal. (saját hangszerkíséret nem 
kötelező.) 
A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos. 
A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 
 
2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása 
A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdéseket kap.  
A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, stílus– és 
zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak.  
  
Továbbképző évfolyamok 
 
3. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
1. témakör. A többszólamúság szerkesztési elvei, műformái, műfajai a vokális zeneirodalomban 
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag: 
– orgánum énektechnika (Ars Antiqua, Párizs) 
– hoquetus elv (Ars Nova, Machaut)  
– gregorián, chanson cantus firmus (Németalföld) 
– homofónia, polifónia (mise, motetta, madrigál) 
– népének és harmonizációja (a choral J.S.Bach művészetében) 
– fúgaszerkesztés, imitáció (dux–comes) művek J. S. Bachtól Kodály Zoltán művészetéig,  
– duett, tercett, kvartett H.Purcelltől G.Verdi–ig  
– kánonok válogatva Fornsete Nyárkánon–tól a XX. századi kánonokig, 
– kórusművek a reneszánsztól napjainkig  
 
2.a)  témakör Táncok a zenében 
– Műzenei táncok a középkortól a jazz elemek megjelenéséig: estampida, rondeau, pavane és 
gagliarda, menüett, sarabande, gigue, gavotte, ländler, polka, polonaise, mazurka, verbunkos 
táncok, csárdás.  
– A szimfóniák III. tétele: menüett, gavotte (J.Haydn, W.A.Mozart, Sz.Prokofjev). 
– A romantikus kisformák (F.Chopin).  
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– A verbunkos (Liszt Ferenc rapszódiái, Erkel Ferenc operái),   
– A jazz elemei, ragtime, cake–walk (C.Debussy, I.Sztravinszkij művei  
b) szvit és rondó 
– Barokk szvitek (J.S.Bach, G. F.Händel, F.Couperin), 
– Bécsi klasszikus rondótételek, rondók,  
– Rondók, szvitek a romantikából és a XX.sz. zenéjéből (M. Muszorgszkij, M. Ravel, 
I.Sztravinszkij, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Ránki György, Szabó Ferenc) 
Dobszay László A hangok világa VI. és Útmutató 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő–romantika és XX. század I. 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II. 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 
Pécsi Géza:  Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 
Németh– Nógrádi –Puster:  Szolfézs antológia 
Agócsy László: Szolfézs középfok I–IV. 
Agócsy László Bach olvasókönyv 
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei  
Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat  
H. Brown: A reneszánsz zenéje 
Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár 
J.S.Bach: Négyszólamú korálok 
Győrfi István: Korálelemzések 
Bartha Dénes szerk. A zenetörténet antológiája 
Dobszay László: A magyar dal könyve 
Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve 
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 
Tóth Dénes: Hangversenykalauz I–II.(kottás) 
Kroó György: A hét zeneműve 
Szabolcsi Bence: A zene története 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  
– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával a tanult ismeretek, stílusjegyek 
alkalmazásával.  
 
 
4. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
3. témakör Vokális műfajok a zeneirodalomban I. 
a) A mise és requiem 
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag: 
– Gregorián misék  
– A Dies irae dallam és feldolgozásai (H.Berlioz, Liszt Ferenc, L.Dallapicolla) 
– A cantus firmus szerepe (részletek G.Machaut, G. Dufay, Josquin des Pres, G.P.Palesztrina 
műveiből) 
– Misék: J. S. Bach: h–moll mise (tételek válogatva) J. Haydn, W.A.Mozart, F.Schubert, Liszt 
Ferenc, I.Sztravinszkij műveiból részletek, 
– Requiemek: W.A.Mozart, H.Berlioz, G.Verdi, J.Brahms, I.Sztravinszkij, B.Britten,  
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– Ligeti György kompozícióiból részletek. 
 
4. témakör. Hangszeres szóló– és kamarazene a zeneirodalomban 
– Feldolgozásra ajánlott zenei anyag (válogatva): a leggyakoribb zenei műformák, kisformák egy–
egy hangszer irodalmában és a kamarazene körében. 
Hangszeres művek: 
– Orgonaművek: fúga, preludium, toccata, fantázia, passacaglia (elsősorban J.S. Bach művei), 
– zongora darabok a klasszikus  és romantikus zeneirodalomból (J.Haydn, W.A.Mozart, L.van 
Beethoven szonáták, 
– az etűd, prelűd, nocturne, mazurka, polonaise, rapszódia, bagatell (F.Chopin, Liszt Ferenc, 
Bartók Béla és más szerzők művei alapján),  
– a XX. sz. szóló zongorairodalma (C.Debussy, Bartók Béla, A.Schönberg, A Webern, Kurtág 
György művei). 
 
Kamarazene  
– a klasszikus és romantikus zeneirodalomból (J. Haydn vonósnégyes, W.A.Mozart: Fuvolanégyes, 
Klarinét kvintett, D–dúr oboanégyes, L. van Beethoven: Tavaszi szonáta, B–dúr zongoratrió, 
gordonka–zongora szonáta, Esz–dúr oktett, F.Schubert A–dúr zongoraötös, d–moll vonósnégyes, 
J.Brahms Á–dúr hegedű–zongora szonáta– válogatva), 
–  a XX. századból (néhány mű vagy részlet kiválasztása O.Respighi: Dór kvartett, I.Sztravinszkij: 
A katona története (szvit), C.Debussy: Fekete–fehér (2 zongorára), M.Ravel: a–moll 
zongorahármas, D.Milhaud: Braziliera (2 zongorára), Bartók Béla: Kontrasztok, Kodály Zoltán: 
Szonáta gordonkára és zongorára, Hidas Frigyes: Fúvósötös, Kurtág György: Nyolc duó hegedűre 
és cimbalomra). 
 
Dobszay László: A hangok világa VI. 
Szőnyi Erzsébet:  A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei  
Németh –Nógrádi – Puster:  Szolfézs antológia  
Agócsy László: Szolfézs középfok I–IV. 
Pécsi Géza:  Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I. 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II. 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és XX. század 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II. 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 
Forrai Miklós: Ezer év kórusa  
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 
Tóth Dénes: Hangversenykalauz 
Szabolcsi Bence: A zene története  
Várnai Péter: Oratóriumok könyve 
Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat 
Babits Mihály fordításában Amor Sanctus (Középkori himnuszok latinul és magyarul) 
Darvas Gábor:  Évezredek hangszerei 
J.H. van der Meer:  Hangszerek az ókortól napjainkig 
Gonda János: Jazz 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  
– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított  
ismeretek, stílusjegyek alkalmazásával.  
 
 
5. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
3. témakör. Vokális műfajok a zeneirodalomban II. 
Oratórium, passió, kantáta (anthem) 
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag :  
– A barokk kor kiemelkedő alkotásai (J.S.Bach . Karácsonyi oratórium, János vagy Máté passió, 
Parasztkantáta, Kávékantáta; Weinen klagen… vagy Wachet auf…; G.F.Händel: Messiás vagy 
Judás Makkabeus; Esterházy Pál: Harmonia Coelestis – c. művekből részletek. 
– A bécsi klasszikus kor oratorikus művei (pl. J. Haydn Évszakok, Teremtés; W.A.Mozart: 
Exsultate, Jubilate, L.van Beethoven: Karfantázia) 
– Romantikus alkotások (F.Mendelssohn: Éliás, G.Rossini: Stabat mater, Liszt Ferenc: Szent 
Erzsébet legendája),  
– XX. századi alkotások (A.Schönberg: Egy varsói menekült, I.Sztravinszkij: Zsoltárszimfónia, 
A.Honegger: Johanna a máglyán, C.Orff: Carmina burana, K. Pendrecki: Dies irae, Bartók Béla: 
Cantata profana, Kodály Zoltán: Budavári Te Deum, Farkas Ferenc:Cantus Pannonicus, Szabó 
Ferenc: Föltámadott a tenger, Sugár Rezső: Hősi ének, Petrovics Emil: Jónás könyve  részletek.) 
 
5 témakör. Zenekari hangszeres műfajok szólistákkal 
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:  
– A concerto, concerto grosso, versenymű, sinfonia concertante műfajok jellemzői;  
A.Corelli (12 Concerto grosso), A. Vivaldi (A négy évszak, Blockflőteverseny), J.S.Bach 
(Brandenburgi verseny, cembaloverseny, a–moll hegedűverseny), G.F. Händel (F–dúr 
orgonaverseny), B. Marcello (oboaverseny),  
J. Haydn (Esz–dúr trombitaverseny, C–dúr gordonkaverseny), W.A.Mozart (Esz–dúr Sinfonia 
concertante, Á–dúr klarinétverseny, d–moll zongoraverseny, Á–dúr hegedűverseny, D–dúr 
fuvolaverseny) L.van Beethoven (Esz dúr zongoraverseny, D–dúr hegedűverseny)  
R.Schumann (a–moll zongoraverseny), F.Chopin ( e–moll zongoraverseny), 
Liszt Ferenc (Esz–dúr zongoraverseny, Magyar fantázia), P.I.Csajkovszkij (b–moll 
zongoraverseny, D–dúr hegedűverseny), A.Dvořak: h–moll gordonkaverseny,  
M.Ravel (G–dúr zongoraverseny), I.Sztravinszkij („Baseli Concerto”), G.Gershwin (Kék 
rapszódia), Sz.Prokofjev (Szimfónia–concerto), D.Sosztakovics (a–moll hegedűverseny), 
A.Hacsaturján (Zongoraverseny), Dohnányi Ernő (Változatok egy gyermekdalra),  
Bartók Béla (III. zongoraverseny), Járdányi Pál (Hárfaverseny), Kurtág György (Brácsaverseny) 
műveiből. 
 
Agócsy László: Szolfézs középfok  III–IV 
Németh –Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia  
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I. 
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Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II. 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és XX. század 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II. 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 
Forrai Miklós: Ezer év kórusa  
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 
Tóth Dénes: Hangversenykalauz 
Szabolcsi Bence: A zene története  
Várnai Péter: Oratóriumok könyve 
Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat 
Darvas Gábor:  Évezredek hangszerei 
 
Az év végi vizsga anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  
– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 
stílusjegyek alkalmazásával.  
 
 
6. évfolyam 
 
Ajánlott és használt tananyag 
3. Vokális műfajok a zeneirodalomban III. 
 c) dal, dalciklus, 
d) opera, zenedráma, balett 
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag: dalok, dalciklusok 
– A XIII. századi trubadur és minnesänger műdaloktól a XX. századi népdalfeldolgozásokig (a 
trubadúrok, trouvèrek, minnesängerek művészete (Wagner: Nürnbergi mesterdalnokok).  
– A klasszicizmus dalirodalma (J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven dalok válogatva) 
– A romantika dalainak, dalciklusainak megismertetése (elsősorban F.Schubert, R.Schumann 
ciklikus alkotásai). 
– A XX. sz. dalirodalma G.Mahler, M.Ravel, B.Britten, A.Schönberg, W.Williams, Farkas Ferenc 
művei alapján. 
– A magyar népdalok feldolgozásai Bartók Béla, Kodály Zoltán, Farkas Ferenc, Járdányi Pál 
műveiben . 
 
opera, zenedráma, balett a barokk kortól napjainkig 
C.Monteverdi, H.Purcell, W.Gluck, W.A.Mozart, L.van Beethoven, G.Verdi, R.Wagner, 
P.I.Csajkovszkij, I.Sztravinszkij, G.Gershwin, A.Berg, Erkel Ferenc, Kodály Zoltán, Bartók Béla, 
Ránki György, Petrovics Emil, Szokolay Sándor alkotásai. 
 
 
6. Zenekari műfajok 
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:  
– A szimfónia J.Haydn–tól napjainkig (J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven, F.Schubert, 
R.Schumann, F.Mendelssohn, Liszt Ferenc, A.Dvořak, P.I.Csajkovszkij, G.Mahler, P.Hindemith, 
A.Honegger, Sz.Prokofjev, D.Sosztakovics  művei.  
– A szimfonikus költemény (tematika szerint csoportosítva); – irodalmi ihletésű (Liszt Ferenc, 
R.Strauss); – tájleíró jellegű (B.Smetana, A.Borodin, J.Sibelius);  – mese ihletésű (Sz.Prokofjev)  
– Zenekari művek a XX. századból (C.Debussy: A tenger, Kodály Zoltán: Páva variációk, Bartók 
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Béla: Táncszvit) 
 
Dobszay László: A hangok világa IV–V–VI. kötet.  
Agócsy László: Szolfézs középfok IV. 
Nógrádi –Németh –Puster:  Szolfézs antológia  
Szőnyi Erzsébet:  A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I. 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II. 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és XX. század 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II. 
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 
Kodály Zoltán– Vargyas L: Magyar népzene 
Dobszay László:  A magyar dal könyve 
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 
Tóth Dénes: Hangversenykalauz 
Szabolcsi Bence: A zene története  
Kroó György szerk. Miért szép századunk zenéje? 
Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat 
Balassa– Gál: Operakalauz (kottás) 
Balettek könyve 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  
– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított  
– Ismeretek, stílusjegyek alkalmazásával.  
 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Zeneismeret 
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
 
A vizsga tartalma  
 
Írásbeli vizsga 
1. Bécsi klasszikus mű elemzése hallás és kottakép alapján 
A tanuló a mű kottáját kézhez kapja. (Ajánlott egy zongorára írt triós vagy variációs forma – a 
kottán a mű szerzője és címe ne legyen feltüntetve. 
Feladatok: 
– A zenei korszak megjelölése– esetleg a szerző megnevezése, 
– A hangnem megállapítása, a hangnemi folyamatok vizsgálata. 
– A műben megfigyelt ritmikai, dallami jelenségek felsorolása, 
– A funkciós és harmóniai jellegzetességek megjelölése– zárások elemzése. 
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2. Teszt kérdések zenei ismeretekből (5–6 kérdés) pld. 
– Soroljon fel a barokk korszak stílusjegyeiből legalább hármat! 
– Ismertesse a klasszikus szimfónia tételrendjét! 
– Soroljon fel XX. századi skála–formációkat! 
– Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások egymáshoz rendezése. 
– Három jellegzetes zenei téma felismerése kottakép alapján. 
– Három jellegzetes ritmus felismerése (teljes) kottakép alapján (pl. boleró, mazurka, verbunkos 
stb.)  
Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 
 
Szóbeli vizsga 
1. Memoriter anyag előadása   
– Öt műzenei szemelvény (szabadon válogatva a tanult zenei korok anyagából) előadása szóló 
énekléssel illetve hangszerkísérettel vagy több szólamú mű esetén éneklőtársakkal. 
– A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos. 
– A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 
 
2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása 
– A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdésekre válaszol.  
– A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, stílus– és 
zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak. 
  
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, 
ritmushangszerek 
Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 
A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, zenei szakkönyv.  
 
 
 
 
17. ZENETÖRTÉNET–ZENEIRODALOM 
 
A zenetörténet–zeneirodalom tanításának a célja, hogy a zene iránt érdeklődő, művelt embereket 
neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a további önművelésre, valamint a zene 
aktív művelésére, és sajátos eszközeivel, minél szélesebb körű zenei műveltséget biztosítson. 
 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
 
Zenei ismeretek átadása – Tananyag 
Bevezetés a zenetörténetbe 
1. A zene eredete a fizikai, a biológiai és az emberi lét szintjén:  
– a rezgő anyag zenei tulajdonsága, a felhangok fogalma;  
– fizikai környezetünk és a természet zeneszerű jelenségei; 
– a biológiai zeneiség szerepe a társas élőlények kommunikációjában; 
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– a madarak lassított mikro–dallamainak sajátos „zeneisége””, a zene alapelemeinek 
megfigyelése (hangköz, ritmus, motívum, motívumlánc, pentaton hangkészlet, transzpozíciós 
technika, népdalszerű, „tengelyváltós” mikro–dallamok); 
– az emberi zene eredethipotézisei, esztétikai–művészeti funkciója. 
2. A természeti népek zenéje: 
– a zene szerepe az ősi társadalmak életében és kultúrájában; zenélési alkalmak (mágia, munka 
stb.); 
– az ősi dallamosság (gyermekdalokra, ősi siratókra), a legegyszerűbb zenei formák; 
– a többszólamúság legősibb formái (párhuzamos éneklésmód, heterofónia, dallam+osztinátó 
stb.); 
– az ősi hangszerek. 
Szakkifejezések, fogalmak definiálása, tudatosítása, összekapcsolása az élőzenével. 
 
3. A hangrendszerek kialakulása: 
– a pentatónia és diatónia jellemzői, önálló stíluskörei, élőzenei megnyilvánulásai. 
 
Az ókori és ókori eredetű zenekultúrák: 
– a mezopotámiai, egyiptomi, kínai, japán, indiai, indonéziai, zsidó és görög zenekultúra. 
 
Az európai középkor zenekultúrája: 
– a gregorián ének kialakulása, elnevezése, jellemzői, lejegyzése, énekfajtái, liturgiában betöltött 
szerepe; 
– a szolmizáció keletkezése; 
– a világi műzenestílus megszületése: trubadúrok, trouvèrek; 
– a többszólamúság kezdeti formái (az organum típusai);  
– ars antiqua (13. század).  
 
A reneszánsz zenéje: 
– a reneszánsz kezdetei: az ars nova művészete (Machaut, Landini – 14. század);  
– a homofónia és polifónia fogalma; 
– egyházi műfajok: mise, motetta; 
– Németalföld művészete (Dufay, Ockeghem, Josquin és kortársaik – 15. század); 
– a klasszikus vokálpolifónia (Palestrina és Lassus – 16. század);  
– világi vokális műfajok: frottola, villanella, madrigál, chanson, históriás ének; 
– hangszeres zene: táncok, táncpárok, vokális művek hangszeres átiratai, az önálló hangszeres 
műfajok kialakulása (prelúdium, fantázia, toccata); 
– a kor magyar műzenéje (Tinódi és Bakfark – 16. század).  
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974. 
Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 
Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 
Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: 
Zeneműkiadó, 1957. 
Szőke Péter: A zene eredete és három világa. Budapest: Magvető, 1982.  
Művészetismeret – Zenetörténet. Őskor, ókor. A szöveggyűjteményt szerkesztette: Kovács Brigitta. 
Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tankönyve. Budapest, 1991. 
Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve. Budapest: Editio Musica, 1993. 
Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? Budapest: Zeneműkiadó, 1981. 
Escigno, E. – Garavaglia, R.: A keresztény és világi ének a középkorban. Budapest: Zeneműkiadó, 



 329 

1987.  
Orselli, Cesare: A madrigál és a velencei iskola. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 
 
 
2. évfolyam 
 
Zenei ismeretek átadása – Tananyag 
A barokk stílus kialakulása, jellemzői:  
– a monódia; a firenzei Camerata; az opera születése; a görög és római mitológia szerepe a 
barokk operákban és más világi műfajokban; 
– Monteverdi – opera és madrigál; 
– Schütz – német egyházi zene a 17. században; 
– Lully, Couperin, Rameau: a francia opera és billentyűs zene a felvilágosodás korában;  
– Purcell – az angol opera (Dido és Aeneas); 
– Corelli, Vivaldi, – concerto és concerto grosso Itáliában, illusztratív jelenségek a hangszeres 
zenében: a programzene a barokkban (pl. Vivaldi program–versenyművei: Négy évszak stb.); 
– Domenico Scarlatti szonátái – a „virtuóz” billentyűs zene a barokk korszakban; 
– Telemann – „Tafelmusik” – szórakoztató zene a 18. század első évtizedeiben. 
A főbb vokális és hangszeres műfajok bemutatása a korszak zeneszerzőinél: opera, oratórium, 
kantáta, passió, szonáta–típusok (sonata da camera, sonata da chiesa), concerto grosso, concerto, 
fúga, rondó, variáció (passacaglia, chaconne), szvit stb. 
 
Bach és Händel művészete 
1. Bach életútja, az életének főbb állomásaihoz kapcsolódó műfajok: 
– vokális művek: egyházi és világi kantáták, passiók, a különböző vokális formatípusok részletes 
megismerése (recitativo secco és accompagnato, ária, arioso, korál, turba stb.); 
– a korál szerepe Bach műveiben; 
– hangszeres művek: billentyűs hangszerre írt polifon műformák (prelúdium, toccata, fantázia és 
fúga, korálelőjáték, passacaglia), zenekari szvitek (táncformák), versenyművek, ciklikus alkotások. 
 
2. Händel művészete, életútja, főbb műfajai: 
– operák, oratóriumok (egyik kompozíciójának részletes megismerése), 
– szvitek, concerto grossók, orgonaversenyek. 
A korszak általános stílusjegyeinek, főbb tendenciáinak tudatosítása a két nagy mester 
művészetében. 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974. 
Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 
Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 
Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: 
Zeneműkiadó, 1957. 
Palisca, Claude V.: Barokk zene. Budapest: Zeneműkiadó, 1976. 
Lise, G. – E. Rescigno: A 18. századi opera Scarlattitól Mozartig. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 
Barna István: Georg Friedrich Händel életének krónikája. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 
Wolff, Christoph: A Bach–család. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1989. 
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Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 
 
 
Követelmények a alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 
 

A vizsga tantárgya és időtartama 
Zenetörténet–zeneirodalom 
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
 

A vizsga tartalma  
1. Írásbeli vizsga  
A vizsga feladatait (A, vagy B) az iskola választhatja ki, illetve a helyi pedagógiai programja 
alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 
A). Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a feldolgozott tematika / korstílus / zenetörténeti 
korszak főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak 
ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. 
Felsorolás elsősorban a reneszansz és a barokk zene és a korszak társművészeti alkotásainak 
köréből választódjon. 
Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 
 

B.) 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.  
– Egy – a tanuló által ismert, meghallgatott – mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy 
évszak, Bach: hangszeres vagy vokális mű elemzése). 
 

Szóbeli vizsga  
A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy az aktuális tanév 
feldolgozott zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre 
vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati feladatokat ad. 
A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok megoldásához 
szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális eszközt) a vizsgát szervező 
intézmény biztosítja. 
 

A vizsga értékelése 
 

Az írásbeli vizsga értékelése  
– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, 
helyesírás; 
– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló 
információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív 
és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás, 
– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
 

A szóbeli vizsga értékelése  
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– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések 
ismerete), 
– zenetörténeti tájékozottság, 
– stílusismeret, 
– formai ismeretek, 
– tájékozódás a zenei műfajok között. 
 
3. évfolyam 
 
Zenei ismeretek átadása – Tananyag 
Átmenet a barokk és klasszika között: 
– az „érzelmes” (C.Ph.E.Bach), a „gáláns” (J.Chr.Bach) stílus; 
– a mannheimi–iskola (Johann Stamitz) – a zenekari hangzás átalakulása. 
A műfajok, a formák és a zenei nyelv átalakulása a barokk és klasszika határán. 
 
A bécsi klasszika főbb stiláris, formai, szerkezeti, hangnemi, harmóniai sajátosságai, a korszak 
legnagyobb mestereinek művészetét elsőrendűen reprezentáló műfajok alapján: 
– Gluck (a barokk opera műfaji tradícióinak továbbélése és átalakulása a 18. század második 
felében, a gluck–i „operareform”); 
– Haydn (szimfónia, vonósnégyes, oratórium); 
– Mozart (szimfónia, zongoraverseny, divertimento, szerenád, opera); 
– Beethoven (szimfónia, nyitány, versenymű, vonósnégyes, zongoraszonáta); életmű két korszak 
határán, a „klasszikus” és a „romantikus” Beethoven. 
 
Formatani összegzés: 
– periódus, bővített periódus, kéttagú forma, háromtagú forma, triós forma, rondó, variáció, 
szonáta, szonátarondó; 
– vokális tételtípusok: recitativo (secco, accompagnato), ária, együttesek, kórus stb. 
A klasszikus zene stiláris egységén belül az egyes mesterek műveinek stiláris vonásai. 
 
A korai romantika főbb stíluselemei  
Schubert művei alapján: dal, dalciklus, szimfónia, zongoraművek, kamarazene. 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974. 
Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 
Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 
Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: 
Zeneműkiadó, 1957. 
Rosen, Charles: A klasszikus stílus. Haydn, Mozart, Beethoven. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 
Somfai László: Joseph Haydn zongoraszonátái. Budapest: Zeneműkiadó, 1979. 
Sadie, Stanley: Mozart. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1987. 
Parouty, Michel: Mozart, az Isten kegyeltje. Budapest: Park Könyvkiadó, 1991. 
Kerman, Joseph – Alan Tyson: Beethoven. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 
Szabolcsi Bence: Beethoven. Művész és műalkotás két korszak határán. Budapest: Gondolat, 1960 
Bartha Dénes: Beethoven és kilenc szimfóniája. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 
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4. évfolyam 
 
Zenei ismeretek átadása – Tananyag 
A romantika élményanyaga: új témák (történelem, mítosz, irracionalitás, népiesség stb.) a 19. 
században;  
– természeti élmények a romantikus zenében; 
– az irodalom, a képzőművészet, a filozófia és zene kapcsolódási pontjai a romantika korában 
(Goethe, Schiller, Heine, E. T. A. Hoffmann, Hugo stb. művei a dal–, az opera– és a hangszeres 
zenében); 
Új műfajok: 
– a romantikus „karakterdarab”, 
– a dal 19. századi virágzása, 
– a programszimfónia, szimfonikus költemény; 
A történeti szemlélet kialakulása (Schumann, Mendelssohn, Liszt – a barokk korszak zenéjének 
újrafelfedezése); 
Nemzeti stílusok kialakulása: 
– Chopin, Liszt, Grieg, Smetana, Dvořák, Csajkovszkij művészetének nemzeti vonásai, 
– a német és francia romantika; 
– a magyar nemzeti stílus: a verbunkos; 
– a hangszerek fejlődése, a zenekar létszámának megnövekedése, a hangzásigény átalakulása; 
A zongorairodalom átalakulásának főbb vonásai: 
– a virtuozitás, 
– rövid lélegzetű karakterdarabok és nagyformák (a „romantikus” szonáta) Schubert, Schumann, 
Liszt, Chopin és Brahms műveiben; 
A klasszikus formavilág fokozatos felbomlása, új formai alapelvek kialakulása, a szonátaforma 
romantikus felfogása, improvizatív jellegű formálás; 
Az egyes formák, műfajok szerepe az egyes mesterek életművében, stílusában. 
 
Zeneszerzői életművek: 
Schumann fiatalkori zongoradarab–sorozatok, 1840 után: a dal, szimfonikus művek, és 
kamarazene; 
Weber: a romantikus német opera kezdetei: A bűvös vadász; 
Mendelssohn: klasszikus formatisztelet és romantikus zenei nyelv: Hegedűverseny, szimfóniák, 
mesevilág a zenében: Szentivánéji álom; 
Berlioza: programzene megteremtője: Fantasztikus szimfónia; 
Chopin: a kisformák mestere (etűdök, nocturne–ök, prelűdök, balladák, polonézek, mazurkák); 
Liszt: zongoradarabok, szimfonikus költemények, egyházi művek; 
Brahms: dalok, zongoradarabok, szimfóniák; 
Csajkovszkij: szimfóniák, színpadi művek; 
Dvořák: szláv táncok, szimfóniák; 
Grieg: zongoradarabok, zongoraverseny, Peer Gynt–szvit. 
 
Ajánlott és használt tananyag 
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Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974. 
Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 
Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 
Dobák Pál: A romantikus zene története. Budapest: Tankönyvkiadó, 1983. 
Erdélyi Miklós: Schubert. Budapest: Gondolat, 1979. 
Schubert kalauz. (Szerkesztette Gádor Ágnes) Budapest: Zeneműkiadó, 1981. 
Fischer–Dieskau, Dietrich: A Schubert–dalok nyomában. Budapest: Gondolat, 1975. 
Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai. Schubert–dalok. Budapest: Akkord Kiadó, 1994. 
Walker, Alan: Liszt Ferenc 1. A virtuóz évek. 1811–1847. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 
Walker, Alan: Liszt Ferenc 2. A weimari évek. 1848–1861. Editio Musica, Budapest 1994. 
Hamburger Klára: Liszt kalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 
Deathridge, John – Carl Dahlhaus: Wagner (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1988. 
Rappl, Erich: Wagner operakalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1976. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 
 
 
5. évfolyam 
 
Zenei ismeretek átadása – Tananyag 
Operatörténet a 19. században és a 19–20. század fordulóján: 
– a 19 századi olasz opera; 
– jelenetszerkesztés, ária– és egyéb zártszám–típusok, irodalmi témaválasztás, műfaji 
jellegzetességek a 19. századi olasz operában; a verizmus; 
– Verdi és Puccini művészete; 
– Wagner művészetének jelentősége a 19. század zenéjében; az új zenedráma–koncepció: 
harmóniai és formai újítások, a vezérmotívum–technika, történelem és mitológia egy–egy opera 
tükrében; 
– Muszorgszkij operái: az orosz történelem az operaszínpadon, népzenei hatások és zenedráma; 
– a 19. századi magyar opera: Erkel. 
 
Ismerkedés a századforduló és a 20. század első felének főbb zenei stílusirányzataival, jelentősebb 
mestereivel: 
– A különböző stílusirányzatok (impresszionizmus neoklasszicizmus, expresszionizmus, 
szerializmus) sajátosságai, zenei eszközei, az ezeket képviselő mesterek alkotókorszakai, 
orientációinak fő vonásai a következő mesterek életművében: 
– Debussy, Ravel, Satie, 
– Mahler, Schönberg, Webern, Berg, 
– Stravinsky, Prokofjev, Sosztakovics, 
– Janáček; 
– a népzene mint stíluselem a 20. század első felében; 
– a jazz mint stíluselem a 20. század első felében (a jazz történelmi és stiláris gyökerei); 
– a hagyományos tonalitás felbomlása (pentatónia, modális hangsorok, egészhangú skála, modell–
skálák, bitonalitás, politonalitás, dodekafónia); 
– az egyes zenei stílusirányzatok jellemző sajátosságait komplexen reprezentáló művek 
részletesebb elemzése, megismerése. 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974. 
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Walter, Bruno: Mahler. Budapest: Gondolat, 1981. 
Batta András: Richard Strauss. Budapest: Gondolat, 1984. 
Debussy, Claude: Croche úr, a műkedvelők réme. Budapest: Zeneműkiadó, 1959. 
Petrovics Emil: Ravel. Budapest: Gondolat, 1982. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 
6. évfolyam 
 
Zenei ismeretek átadása – tananyag 
Bartók és Kodály művészete: 
– életpályáik ismertetése; 
– a népzene Bartók és Kodály életművében; a népzenekutatás; a népdalfeldolgozások különböző 
formái; 
– legkiemelkedőbb alkotásaik részletesebb megismertetése. 
 
Bartók és Kodály kortársai és az utánuk következő generáció: 
– Dohnányi Ernő, Weiner Leó, Lajtha László, Szervánszky Endre, Veress Sándor, Járdányi Pál, 
Kósa György. 
 
Bevezetés a magyar, az európai és az amerikai kortárs zenébe: 
– Kurtág György, Ligeti György, Szőllősy András, Ránki György, Farkas Ferenc, Durkó Zsolt, 
Balassa Sándor, Bozay Attila; 
– a 70–80–as évek magyar avantgarde zeneszerzői: Jeney Zoltán, Sáry László, Vidovszky László, 
Dukay Barnabás; 
– John Cage, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Steve Reich, Philip Glass; 
– a háború utáni zene stílusirányzatainak (szerializmus, elektronikus zene, minimal–zene, 
posztmodern, computer–zene) szemléltetése a kiválasztott zeneműveken. 
 
Tájékozódás a mai jazz, a rock, a filmzene és az alternatív zenei irányzatok (performance, world 
music stb.) világában. 
 
Ajánlott és használt tananyag 
Salzman, Eric: A 20. század zenéje. Budapest: Zeneműkiadó, 1980. 
Fábián Imre: A huszadik század zenéje. Budapest: Gondolat, 1966. 
Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje. Budapest: Gondolat, 1967. 
Miért szép századunk zenéje? Szerkesztette Kroó György. Budapest: Gondolat, 1974. 
Miért szép századunk operája? Szerkesztette Várnai Péter. Budapest: Gondolat, 1979. 
Kroó György: Bartók–kalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1980. 
Somfai László: 18 Bartók tanulmány. Budapest: Zeneműkiadó, 1981.  
Breuer János: Fejezetek Lajtha Lászlóról. Budapest: Editio Musica, 1992. 
Kovács Sándor: Bartók Béla. Budapest: Mágus Kiadó, 1995. 
Kecskeméti István: A zeneszerző Kodály. Kecskemét: Kodály Intézet, 1986. 
White, Eric Walter: Benjamin Britten élete és operái. Budapest: Zeneműkiadó, 1978. 
White, Eric Walter: Stravinsky: A zeneszerző és művei. Budapest: Zeneműkiadó, 1976. 
Szőllősy András: Honegger. Budapest: Gondolat, 1980. 
 
 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 
 
 
 
 
 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 
 

A vizsga tantárgya és időtartama 
Zenetörténet–zeneirodalom 
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
 

A vizsga tartalma  
Írásbeli vizsga  
Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a képzés során feldolgozott tematikák zenetörténeti 
korszakok főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak 
ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. 
A tesztlap az alábbi témakörökből tartalmaz kérdéseket:  
– Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. A 
többszólamúság kialakulása (orgánum típusai). Világi zene a középkorban (trubadúr, trouvére, 
Minnesänger). 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. 
– 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). Az opera műfajának, kiemelkedő mestereinek és alkotásainak 
ismerete a tanult szemelvények elemzésével. 
– 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). 
 
A szóbeli vizsga  
– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy a 6 éves képzési 
időkeretben feldolgozott zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, 
stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati 
feladatokat ad. 
A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok megoldásához 
szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális eszközt) a vizsgát szervező 
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intézmény biztosítja. 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, 
ritmushangszerek 
Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 
A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, kotta, zenei 
szakkönyv.  
 
KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
 
I. Fejezet 
 
AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 
FUNKCIÓI 
 
Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos érzékeléséhez, 
tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, tudatosításához. A tanulók 
belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani 
tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat. Az élményszerű 
tapasztalások és képzetek teremtik meg az önmeghatározások és önkifejezések egyre 
differenciáltabb formáit. 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai 
érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítására, a látás 
kiművelésére és tudatosítására. A követelmény és tantervi program bővíti a képi műveltséget, a 
képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő 
és környezetalakító tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet, technikai érzékenységet, 
valamint erős érzelmi–motivációs bázist teremt, mely fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések, 
tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének képességét is. 
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti tevékenységek 
iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző 
művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a 
tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az 
életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a 
klasszikus és kortárs képző–és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja 
ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik 
vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji sajátosságait, 
a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit 
megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében. 
A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:  
– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, 
tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozzák fel, 
amelyben a cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját, 
– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás, mely 
elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,  
– alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a 
lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége, 
– komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a népművészeti és 
médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között, 
– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, egymásra épülő 
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feladatsorokban, projektekben, 
– kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, bátorság, lényeglátás, 
szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás, 
– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok aktivitását, a 
kooperációt és innovációt, 
– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok, egyéni 
korrektúra megvalósulása révén,  
– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság fejlesztése. 
 
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tanszakok és tantárgyak 
 
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 
Főtárgy:  
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 
 
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 
 
Választható tantárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 
Népművészet (1–10. évfolyam) 
Művészettörténet (3-10. évfolyam) 
 
Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 
Fém– és zománcműves tanszak - Fém– és zománcműves műhelygyakorlat  
Fotó és film tanszak - Fotó és film műhelygyakorlat 
Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat  
Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat  
Szobrászat és kerámia tanszak -  Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  
Textil– és bőrműves tanszak - Textil– és bőrműves műhelygyakorlat  
 
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 
 
Választható tantárgyak: 
Népművészet (1–10. évfolyam) 
Művészettörténet (3-10 évfolyam) 
Óraterv 
 

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 
Kötelező tantárgy   2 2 2        
Kötelezően 
választható tantárgy 

     2 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy (2) (2) 1– 1– 1– 1– 1– 1– 1– 1– 1– 1–
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összes óra: (2–

4) 
(2–
4) 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

 
A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg 
a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 
utalnak. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban 
átcsoportosítható. 
A főtárgyak képzési ideje:  
2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok  
3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai  
3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Fém– és zománcműves műhelygyakorlat, Fotó és film 
műhelygyakorlat, Grafika és festészet műhelygyakorlat, Környezet– és kézműves kultúra 
műhelygyakorlat, Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat, Textil– és bőrműves műhelygyakorlat 
 
A tanítási órák képzés ideje: 45 perc 
 
 
 
1. VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK 
 
Előképző évfolyamok 
 
1–2. évfolyam 
 
 
Tananyag 

Feladatcsoportok 
Érzékszervi tapasztalások 
– Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele 
– Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok 
– Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése 
– A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése 
 
Vonal, forma 
– A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben 
– A forma gazdasága 
– Pont–, vonal–, folt– és formaképző játékok 
 
Felületek 
– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok biztosításával 
– Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal 
 
Méretek és arányok 
A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása (kisebb, nagyobb; hosszabb, rövidebb, sovány, 
kövér) 
– Játékos arányváltó feladatok 
 
A színek világa 
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– A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása 
– Színkeverési játékok 
 
Téri élmények 
– A sík és a tér megtapasztalása 
– Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek 
– Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése 
 
 
Idő élmények 
– Az idő múlásának és a változás megtapasztalása 
– Eseménysort kifejező képsorozat, leporelló készítése 
– Egyszerű animációs játékok 
 
Mese és valóság 
– A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában 
–  Környezetünk formái, szereplői sík és plasztikus formában 
 
Tárgykészítés 
– Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok, 
papírhajtogatások, papírdombormű, agyag– vagy gipszfigurák) 
– Hagyománytárgyak készítése 
 
 
2. GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI 
 
A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak 
megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos 
felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív 
tevékenységekhez. 
A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát. 
 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A vonal megjelenési formái 
A szín szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében 
A forma, folt, felület és textúra jelentése és létrehozásának lehetőségei 
A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 
Részlet és nagyítás 
A díszítés sajátosságai 
A nyomhagyás egyszerű technikái 
Kompozíciós alapismeretek 
Az illusztratív ábrázolás 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
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2. évfolyam 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
Vonal a térben 
A szín szerepe és hatása a tárgyakon és a térben 
A színek és lelki minőségek 
Felület és textúra kontrasztok és létrehozásának lehetőségei 
A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 
A díszítés sajátosságai 
A tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolat 
Egyszerű nyomatok 
A kiemelés 
Az illusztratív ábrázolás 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
 
 
3. évfolyam 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A vonal és a mozgás–változás 
A színek egymáshoz való viszonya 
A színek érzelmi minősége 
Színharmóniák, színkontrasztok 
A forma, folt, felület és textúra kifejező használata 
A gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségei 
A funkció és díszítés 
Egyedi motívumok, motívumrendszer 
Dombornyomat 
Kompozíciós variációk 
Illusztratív sorozatok 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
 
 
 
3. MŰVÉSZETTÖRTÉNET  
 
Alapfokú évfolyamok 
 
3. évfolyam 
 
Tananyag 
Bevezetés 
– A művészettörténet alapfogalmai 
– A művészettörténet helye és szerepe a tudományok között 
– A művészet vizuális nyelve 
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– A képző– és iparművészet ágai, műfajai, jellemzői, kapcsolatuk, kölcsönhatásaik 
 
Őskor 
– Az emberré válás folyamata 
– A művészet kezdetei 
– Használati és kultikus tárgyak, ékszerek – a temetkezés legrégibb emlékei 
– Plasztikák, idolok, állatszobrok 
– Barlang– és sziklarajzok, festmények 
– A megalitikus kultúra emlékei 
 
Mezopotámia 
– A folyamközi birodalmak 
– Sumérok, akkádok, babiloniak, asszírok, perzsák 
 

Egyiptom 
– Az egyiptomi társadalom 
– Világkép, hitvilág 
– Az egyiptomi kultúra időrendi áttekintése 
– Az egyiptomi művészet konvenciói, stílusai, korszakai 
 

A Kínai Birodalom 
– A nagy dinasztiák időrendi áttekintése 
– Hiedelemvilág, az ősök kultusza 
– A Kínai Birodalom kultúrája: edények, plasztikák 
– Festészet, tájképfestés, kalligráfia 
 

Japán művészete 
– A természet erőinek és az ősöknek tisztelete, sintoizmus 
– Kínai befolyás, a buddhizmus elterjedése 
– A zen buddhizmus és a művészet 
– Teaszertartás, virágrendezés, tusfestészet 
 

India művészete 
– Indiai kultúrák, birodalmak áttekintése 
– A buddhizmus eszmerendszere, elterjedése 
– A hinduista hitvilág és kultúra 
 

Afrika művészete 
– Ősi birodalmak Fekete–Afrikában 
– A kultúrák sokfélesége 
– Az afrikai maszkok, mágia, ősök kultusza 
– Plasztika, bronzszobrászat 
 

A prekolumbiánus művészet 
– Korai földművelő kultúrák 
– Mítoszok, szertartás és építészet 
– A közép– és dél–amerikai indián kultúrák áttekintése 
 

Kréta és Mükéné 
– A minoszi kultúra: építészet, festészet, plasztika 
– Az akháj szellemiség, építészet 
 

Görög művészet 
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– A görög kultúra nagy korszakainak áttekintése 
– A városállamok és a társadalom felépítése 
– Szellemiség, hitvilág, mitológia, tudományok, filozófia 
– Az építészet új nyelvezete, oszloprendek, épülettípusok 
– A szobrászat nagy korszakai 
– Festészet, vázafestészet 
 

A hellenizmus kora 
– Új kulturális áramlatok és a klasszikus hellén kultúra kapcsolata, ötvöződése 
4. évfolyam 
 
Tananyag 
Az etruszkok 
– A római kultúra kezdetei, görög hatások 
– Az etruszk hitvilág, kultuszhelyek, sírépítmények 
 
Római művészet 
– Róma kialakulása, felemelkedése és hanyatlása 
– Új építészeti vívmányok, szerkezetek, épülettípusok 
– A szobrászat új feladatok előtt – a portré 
– Falfestmények, a jellegzetes római stílus kialakulása 
 
Késő római és bizánci művészet 
– A kereszténység eszmevilága, elterjedése 
– A latin ókeresztény és a görög bizánci építészet legfőbb jellemzői, sajátosságai 
– A mozaikművészet 
– A kereszténység és az állam 
– Egyházi táblakép–festészet, ikonok 
 
A népvándorlás korának művészete 
– A római birodalom bukása 
– A nomád népek életmódja, hitvilága 
– A honfoglaló magyarok művészete 
– A Karoling Birodalom művészete 
– Kultúra, vallás és képzőművészet 
 
Az Iszlám Birodalom művészete 
– Az iszlám kialakulása, felemelkedése, elterjedése 
– Az iszlám építészet főbb épülettípusai, stílusjegyei 
– A kalligráfia az iszlám művészetben 
 
A román kor művészete 
– A római katolikus egyház szerepe a kultúrában 
– Szerzetesek, zarándokok, kolostorok 
– Az egyházi építészet sokszínűsége 
– A kereszténység képi nyelve 
– Hódítások, keresztes hadjáratok 
 
A gótika 
– Gótikus építészet – gótikus katedrális 
– Üvegablakok, gótikus szobrászat 
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– Az egyház megújhodása 
– A gótika sokszínűsége Európa országaiban 
 
 
 
 
 
 
5. évfolyam 
 

Tananyag 
A reneszánsz előzményei – trecento 
– Művészet az itáliai városállamokban 
– A szellemi megújulás első jelei 
– Vallási és világi építészet 
– A plasztika és festészet az új igények szolgálatában 
– Új stílus születése 
 

A korai reneszánsz – quattrocento 
– Kereskedők és mecénások 
– Új keresztény művészet 
– Vallási hagyomány és antik kultúra 
– A művészet és a természettudományok viszonya 
– Művészet és humanizmus 
 

Az érett reneszánsz – cinquecento 
– Az itáliai udvarok és az antik világ 
– Városi palotaépítészet és a megújuló egyházi építkezések 
– A pápaság és a művészetek 
– A reneszánsz művészet Itálián kívül 
 

A reneszánsz alkonya – manierizmus 
– A manierizmus fogalma, jellemző stílusjegyei 
– A manierizmus Itáliában, Spanyolországban és a Németalföldön 
 
A barokk művészet 
– A katolikus egyház diadala 
– Az új szellemiség hatása az egyházi építészetre, festészetre, szobrászatra 
– Európa világi építészete a királyi udvarokban 
– A barokk festészet Itáliában, Spanyolországban 
– A holland festészet aranykora 
– Új témák, új megrendelők, új műfajok, portré, tájkép, életkép, csendélet 
 

A rokokó művészete 
– Művészi érzékenység, frivolitás, elegancia 
– A rokokó és a vallásos művészet 
– A rokokó portréművészete 
 

A klasszicizmus 
– Itáliai, görögországi és kis–ázsiai ásatások 
– Új művészet az antik világ bűvöletében 
– A klasszicizmus építészetének, szobrászatának, festészetének áttekintése 
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A romantika 
– Szubjektivitás, erős érzelmi töltés 
– A napóleoni birodalom 
– A romantika az irodalomban, a filozófiában, a zenében 
– A romantika Európa országaiban 
A realizmus 
– Valóságfeltárás, társadalomkritika 
– A realista portréművészet és tájképfestészet 
6. évfolyam 
 
Tananyag 
Az impresszionizmus 
– Új utak, új művészi szabadság 
– Szemléleti forradalom a modern festészet történetében 
– Pillanatnyi benyomások, érzések, hangulatok 
 
Posztimpresszionizmus 
– Pointillizmus 
– Az ösztönök felszabadítása 
– A belső lényeg megragadása 
 
A századforduló építészete és képzőművészete 
– Ipari forradalom – új igények, új anyagok, új építészeti feladatok 
– A historizmus, akadémizmus, eklektika 
– Szecesszió 
– Szakítás, szembefordulás az akadémizmus világával 
 
A XX. század első fele 
– A klasszikus modernség, a klasszikus avantgarde irányzatai 
 
Expresszionizmus 
– A primitív művészet felfedezése 
 
A fauvizmus 
 
Kubizmus 
– A látvány felbontása mértani alapformákra 
– Autonóm képalkotás 
– Újítások az építészetben 
 
Organikus és funkcionalista építészet 
Futurizmus 
– Gépek kultusza. Mozgás, dinamizmus 
 
Absztrakt művészet 
– Utalásszerű kapcsolódás a külső tárgyi világhoz 
– Megszületik a nem ábrázoló, nem tárgyi és nem figurális művészet 
– Művészet a két világháború között 
 
Konstruktivizmus 
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– Geometrikus alakzatok síkon és térben 
– Festészet, függőleges, vízszintes irányok, tiszta színek 
 
Dadaizmus 
– Antiművészet, a háború ellen, az esztétikai és erkölcsi konvenciók ellen 
– A konceptuális művészet előfutára 
 
 
Szürrealizmus 
– A belső felszabadítása, automatizmus 
 
Bauhaus 
– Az építőműhely. Előkurzus – kézműves mesterség – ipari formatervezés 
 
Művészet 1945–től napjainkig 
– A modernség megújhodása 
 
Absztrakt expresszionizmus 
– Felfokozott érzelmi hatások 
– Tasizmus, akciófestészet 
 
Pop art 
– Jóléti társadalom, reklámok, tömegtermékek, társadalomkritika 
 
Hiperrealizmus 
– Fényképszerű valósághűség 
 
Op–art, kinetikus művészet 
– Tiszta optikai hatások, tiszta szerkezetek – mozgás, fényeffektusok 
 
Minimal art, konceptual art 
– Gondolati tartalmak feltárása 
– A kreatív gondolat fontosabb, mint maga a mű 
 
Napjaink művészete – kortárs művészet 
– Land art, body art, performance, happening, totális művészet ... 
– Az építészet új útjai 
– A posztmodern változatai 
 
Vizsgamunka készítése 
– Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás 
 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A művészettörténeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
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Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 45 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 15 perc 
 
 
 
 
A vizsga tartalma 
Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma 
Az írásbeli vizsga feladatait az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból mérhető 
legyen a tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, az építészetről, a 
képzőművészeti ágakról – grafikáról, festészetről, szobrászatról –, a képzőművészeti ágak 
műfajairól, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, ismeretszerző 
igénye. 
 
1. A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex 
műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 
elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 
vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a 
vizsga helyszínén és ideje alatt. 
 
2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 
– művészettörténeti alapfogalmak, 
– a művészettörténet helye és szerepe a tudományok között, 
– a képző– és iparművészet ágai, műfajai, 
– a képzőművészeti ágak és műfajok kapcsolata, kölcsönhatása, 
– a művészet kezdetei, az őskori művészet, 
– az ókori Egyiptom, Mezopotámia művészete, 
– Kína, Japán, India, Afrika művészete, 
– a prekolumbiánus művészet, 
– Kréta, Mükéné művészete, a görög művészet szellemisége, 
– etruszk és római művészet, Bizánc művészete, 
– a népvándorlás korának művészete, 
– a román és a gótikus kor művészete, 
– a reneszánsz művészete, 
– a barokk és rokokó művészete, 
– a klasszicizmus, romantika és realizmus művészete, 
– az impresszionizmus és posztimpresszionizmus művészete, 
– a századforduló építészete és képzőművészete, 
– a 20. század első felének művészete, 
– a két világháború közötti és az 1945 utáni művészet. 
 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető legyen, 
hogy a tanuló milyen szinten: 
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– ismeri az egyes művészettörténeti korok, korstílusok kifejezési szándékát és módját, 
– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 
– ismeri fel a művészettörténeti ágak kapcsolatát, 
– képes a műalkotások önálló értelmezésére, elemzésére. 
 
 
 
Továbbképző évfolyamok 
 
7. évfolyam 
 
Tananyag 
Primitív művészet egykor és ma 
– Afrika, Ausztrália, Óceánia, Amazónia törzsi művészete 
– Észak–, Közép– és Dél–Amerika indián kultúrái 
– Hitvilág, stílusok, szertartások, testfestés, tetoválás 
 
A primitív művészet hatása a magas művészetre 
– A XX. századi izmusok és az ősművészet, illetve primitív művészet 
– A primitív kultúrák és napjaink művészete 
 
Népművészet 
– A népművészet fogalma, megközelítése 
– Hagyomány, életmód, szokások, zene, tánc, viselet, tárgyak 
– A népművészet tárgyi emlékei Magyarországon 
– Életmódváltás és népművészet 
– A népművészet napjainkban 
– Népművészet és üzlet 
– Népművészet és turizmus 
– Népművészet és politika 
 
A városi folklór 
– Az ipari forradalom és a fogyasztói társadalom hatása a klasszikus népművészetre 
– Új életforma, új anyagok, új műfajok a városi folklórban 
– Grafittik, tetoválás 
– A szubkultúrák művészete 
 
A naiv művészet 
– A magas művészet és a naiv művészet viszonya 
– Utak a népművészetből a naiv művészet felé 
– A világháborúk művészete: életmód, emlékek, tárgyak 
 
8. évfolyam 
 
Tananyag 
A görög művészet gyökerei 
– Előzmények – a minoszi kultúra 
– Hatások – a hellén kultúra kialakulásának körülményei, okai 
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Az archaikus, a klasszikus és a hellenisztikus művészet 
– Hasonlóságok, különbözőségek 
– Kölcsönhatások, egymásra épülés 
– A hellén kultúra hatásai Itáliától az Indusig 
– Helyi sajátosságok, új kulturális áramlatok 
 
 
 
Etruszk művészet 
– Híd a görög és a római művészet között 
– Görög hatások és hagyományok 
– A római kultúra kezdetei 
 
Római művészet 
– Görög, etruszk hatások 
– Görög emlékek, görög mesterek Itáliában 
– Másolatok, műgyűjtés 
– A provinciák művészete 
– A klasszikus római művészet hatása a barbár kultúrákra 
– Róma hatása a bizánci művészetre 
– Róma hatása a korai keresztény művészetre 
 
A reneszánsz mint az antikvitás újjászületése 
– Ásatások, tárgyi emlékek 
– Antik eszmények, formák és kánonok 
– Az antik filozófia újjászületése 
– Művészet és humanizmus 
 
A klasszicizmus 
– Utazások, rajzok, metszetek 
– Itáliai, görögországi és kis–ázsiai ásatások 
– Gyűjtemények, múzeumok 
– Az antikvitás, mint a klasszicizmus alapja 
– Az antikvitás a magas művészetben és a hétköznapokban (ruházat, bútorok) 
 
Az antik hagyományok hatása a XX. századi művészetre  
– A klasszicizmus és a szocialista realista építészet és művészet 
– Az antik kultúra és a klasszicizmus hatása a Harmadik Birodalom művészetére 
– Az antik kultúra hatása napjainkban 
 
 
9. évfolyam 
 
Tananyag 
Egyiptom hiedelemvilága, életmódja, kultúrája és művészete 
– Sokistenhit 
– Az élet folytatása a túlvilágon 
– Az Amarna–kor (Ehnaton birodalma) és hatásai 
 
Mezopotámia művészete 
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– Sumer és akkád művészet és hitvilág 
– Babiloni és asszír művészet és hitvilág 
– Az ókori Irán művészete és hitvilága 
 
A Közép–Kelet művészete 
– Párthusok és Szasszanidák, valamint az Ahura–Mazda–kultusz 
 
 
Az iszlám művészete 
– Az iszlám vallás, világmagyarázat és életszemlélet, valamint a művészet 
– Az iszlám gondolatvilág – a távol–keleti bölcselet és a nyugati eszmerendszerek összehasonlítása 
 
Az ókori és a klasszikus India kultúrája és művészete 
– A buddhizmus és a művészet 
– A dzsainizmus, a hinduizmus és a művészet 
 
Délkelet–Ázsia művészete 
– India és a buddhizmus hatása a helyi kultúrákra 
 
Kína művészete 
– A buddhizmus, taoizmus és konfucianizmus hatása a művészetre 
– Tibet és Kína hiedelemvilága, kultúrája és művészete 
 
Japán művészete 
– A sintoizmus és a művészet 
– A zen–buddhizmus hatása a művészetre 
 
Zsidó művészet 
– A zsidó hiedelemvilág, életmód, kultúra és művészet 
– A zsidó világszemlélet, a hellén filozófiák és a keresztény gondolatvilág összehasonlítása 
 
A keresztény művészet 
– A kereszténység kialakulása, elterjedése és eszmerendszere 
– A korai kereszténység és a művészet 
– A késő római és a bizánci művészet 
 
A kereszténység és az állam 
– A kelta kereszténység Írországban és Észak–Angliában 
– Kultúra, vallás és képzőművészet a Karoling Birodalomban 
 
A keresztény Európa a román kor idején 
– A kereszténység és a hatalom 
– Hódítások és keresztes hadjáratok 
 
A keresztény Európa a gótika idején 
– Fellendülés, pénz és hatalom a városokban 
– A gótika virágzása és az egyház 
 
Pogány motívumok a keresztény világban 
– A szakrális művészet és a reneszánsz 
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– A pápai udvar hatása a művészetekre 
 
A reformáció hatása a művészetre 
– Az új eszmék hatása az életmódra, kultúrára 
– Új megrendelői réteg, új igények, új műfajok 
 
A katolikus egyház diadala 
– A barokk művészet gyökerei 
– Az ellenreformáció hatása a művészetre 
– Új optimizmus, pompa, fényűzés 
 
Keresztény szellemiségű művészet a barokktól napjainkig 
– Hittérítés és művészet 
– A gyarmatok művészete 
– Keresztény eszmeiség és helyi hiedelemvilág keveredése 
– Kortárs keresztény művészet 
 
A felvilágosodás művészete 
– Ráció és művészet 
– Ateista művészet 
 
Művészet az ideológiák szolgálatában 
– A szocialista realizmus művészete 
– A Harmadik Birodalom művészete 
 
Ideológiák napjaink művészetében 
– Szubkultúrák, csoport ideológiák 
– Kvázi kultuszok, rítusok 
– Magánmitológiák 
 
 
 
10. évfolyam 
 
Tananyag 
Realizmustól az impresszionizmusig 
– Az uralkodó ízlés "klasszikus felfogása" és a pillanatnyi benyomásokat rögzítő új valóságfelfogás 
ellentéte 
 
Az impresszionizmustól a fauvizmusig 
– A művészet és a nyilvánosság újfajta kapcsolata 
– Tudományos megalapozottság – rendszerezésre való törekvés 
– Egyéni stílus, expresszív motívumhasználat 
 
Az építészet és az ipari forradalom 
– A hagyományos neo irányzatok és az új építészeti mozgalmak 
– Az új építészeti feladatok kihívásai és a rájuk adott válaszok 
 
A szecesszió 
– Nyílt szembenállás, szakítás az akadémizmus felfogásával 
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– A szecesszió és az alkalmazott művészetek 
 
Az avantgarde irányzatai és a hivatalos művészet 
– A hagyománytisztelő és az úttörő művészet viszonya 
 
Úttörők és epigonok 
– Magányos alkotók és iskolák 
– Az avantgarde művészet utóélete 
Művészet és társadalom 
– Művészet és politika 
– Direkt módon politizáló agitatív művészet 
– Tiltott, tűrt, támogatott művészet 
– Művészet a rendszerváltás után 
 
Művészet és kommunikáció 
– Művészet és manipuláció 
– Művészet és üzlet 
– A magas művészet és a közönség 
– A giccs fogalma 
 
Kortárs művészet 
– Klasszikus hagyományok és azok tagadása 
– Az akadémikus iskolázottság és az autodidakta művész 
– Mesterségbeli tudás és eszköztelen művészet 
– "Profi" és "amatőr" művészet 
– Művészet és közönség, művészet és a közönség hiánya 
– Totális művészet, "mindenki művész" 
– Művészet és élet 
 
Vizsgamunka készítése 
– Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás 
 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A művészettörténeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 60 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból mérhető 
legyen a – tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, elemző, összehasonlító 
képessége, az építészetről, grafikáról, festészetről, szobrászatról, azok műfajairól, alkotóiról, a 
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különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, ismeretszerző igénye, 
egyéni kutatómunkája. 
 
1. A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex 
műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 
 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 
elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 
vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a 
vizsga helyszínén és ideje alatt. 
 
2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 
– primitív művészet egykor és ma, 
– városi folklór, 
– naiv művészet, 
– az antikvitás és hatásai a művészettörténetben, 
– hiedelemvilág és művészet, 
– vallás és művészet, 
– ideológiák és művészet, 
– hivatalos művészet és az avantgarde, 
– művészet és kommunikáció, 
– kortárs művészet. 
 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető legyen, 
hogy a tanuló milyen szinten: 
– ismeri művészettörténeti korok lényeges alkotóit és alkotásait, 
– ismeri a művészettörténeti korok sajátosságait, 
– tudja elemezni a megismert műalkotásokat, 
– tud összehasonlító elemzéseket végezni, 
– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 
– képes a pontos önértékelésre. 
 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök (projektor)  
Szemléltető anyagok (képek, szakkönyvek, folyóiratok, CD, DVD–k) 
 
 
 
4. GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT 
 
A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, melyek 
képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására. Célja 
továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság törvényszerűségeinek egyre 
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pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati tevékenységek 
segítségével. 
A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből 
fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése. Feladata továbbá kreatív alkotói 
tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és művészeti problémákra való érzékenység és 
véleménynyilvánítási igény kialakítása. 
 
 
4. évfolyam 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
Grafika és festészet technikai, műfaji sajátosságai 
Vizuális kifejezés alapvető eszközei, szerepük 
A vonal megjelenési lehetőségei, kifejezőereje 
A fekete–fehér kontraszt hatása, használatának lehetőségei 
A tónus szerepe 
A színek érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatása 
A sötét–világos, a hideg–meleg színkontraszt 
A faktúra és textúra alakítás lehetőségei 
Képépítési és kompozíciós lehetőségek (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–negatív 
formák, szabályosság–szabálytalanság) 
Téma variációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 
A ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz technikája 
Az anyagnyomatok, a monotypia, a magas nyomás műveletei 
Kollázs és vegyes technikájú alkotások készítésének lehetőségei 
Az akvarell– és temperafestés eltérő technikai sajátosságai 
A pasztellkép készítés technikája 
Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságainak megfelelő betű, monogram, embléma, piktogram 
tervezése 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
 
5. évfolyam 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A megvilágítás szerepe 
A fény és árnyék grafikai és festészeti eszközökkel való megjelenítésének lehetőségei 
A forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztok 
A redukció, a sűrítés, a fokozás és a kiemelés szerepe 
A felületgazdagítás lehetőségei 
A színperspektíva szerepe 
A különböző színviszonyok hatása, kifejezőereje 
Variációk, sorozatok készítése 
Nagyítások, méret és léptékváltások alkalmazása 
Eltérő képkivágások hatásainak megtapasztalása és alkalmazása 
A sablonnyomat, dombornyomat technikája 
A linómetszés technikája 
Alkalmazott vagy tervezőgrafika sajátosságainak megfelelő tipográfia, könyvborító, plakát 
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tervezése 
Jelmezek, maszkok, díszletek készítésének sajátosságai 
Egyszerű akció, performance létrehozása 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
 
 
 
6. évfolyam 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A színmodulációk, lokál és valőr színek 
A szín–önkontraszt és komplementer kontraszt hatásai 
A túlzás, fokozás szerepe 
Az egyensúly feltételei 
Az átírás módjai 
A dekoratív festészet sajátosságai 
A különböző stílusjegyek felismerésének szempontjai 
Többdúcos linómetszet létrehozása 
Hidegtű vagy pusztatű technikája 
Az improvizatív és a tervezett művek közti különbségek 
Látványterv létrehozása 
Akrilfestés gyakorlata 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
A grafika és festészet műhelygyakorlat 
– tervezés 40 perc 
– tárgykészítés 140 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 
tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet anyagairól, műfaji 
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, 
képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 
 
A grafika és festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 
festészet műfajából.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján létrehozott 
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alkotás, amely lehet: 
– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás, sorozat vagy variáció, 
– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 
– szabadodon választott technikákkal készített képi alkotás, alkotássorozat vagy variáció. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 
elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 
vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 
festészet műfajából. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott technikával 
létrehozott alkotás, amely lehet: 
– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 
– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv – sorozat. 
 
 
 
Továbbképző évfolyamok 
 
7. évfolyam 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A színek reklámpszichológiai törvényszerűségei és összefüggései 
A látvány átírásának lehetőségei 
A pszeudo, a transzparencia fogalma és jelensége a művészetben 
Az intermédia, az akcióművészet, az installáció és az environment műfaji sajátosságai 
Rézkarc készítése 
A különböző műfajok, technikák határait kitágító lehetőségek 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
 
8. évfolyam 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
Az arányok szerepe, jelentősége 
Árnyékok, reflexek a téri illúziókeltésben 
A látvány átértelmezésének lehetőségei 
A kiemelés – elhagyás szerepe, hatása 
A térbeliség – síkra feszítettség szabályai, kifejezőeszközei 
A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 
Az olajfestés alapjai 
A filmnyelv és az elektronikus művészetek kommunikációs technikái 
Az intermédia, a posztmodern formanyelve 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
 
9. évfolyam 
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Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
Belső tartalmak és karakterek megjelenítési lehetőségei 
Anatómiai törvényszerűségek 
Általános és egyedi jegyek 
Téri illúzió a különböző műfajokban 
Stíluskontraszt 
Látvány átértelmezése a különböző műfajokban 
A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 
Technikák, műfajok elméleti és gyakorlati ismeretei 
Díszlet és látványterv 
Interaktív tér 
Az intermédia kifejezési lehetőségei 
A filmetűd sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
10. évfolyam 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek: 
A forma, szín, tér egymáshoz való viszonya, egyéni, személyes modulációk 
A látvány átértelmezése a nézőpont és képkivágás segítségével 
A valós és virtuális tér 
A filmtér, filmidő sajátosságai 
A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 
A személyesség hatása 
Intermédia–kísérletek 
A film műfaji lehetősége 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Grafika és festészet műhelygyakorlat 
– tervezés 50 perc 
– tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 
 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 
tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet anyagairól, műfaji 
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, 
képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 
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1. A grafika és festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 
festészet műfajából.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján létrehozott 
alkotás, amely lehet: 
– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás vagy sorozat, 
– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 
– szabadodon választott technikákkal készített elbeszélő képi alkotás vagy sorozat, 
– díszlet– és jelmeztervek, 
– murália vagy annak részlete. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 
elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 
vizsgát szervező intézménynek. 
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 
festészet műfajából. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott technikával 
létrehozott alkotás, amely lehet: 
– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 
– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv vagy sorozat. 
 
2. A grafika és festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
– a grafika és festészet nagy stíluskorszakai, 
– a grafika és festészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 
– a grafika és festészet anyagai, eszközei, műfajai, 
– a grafika és festészet műfajában alkalmazott technikák, 
– az elkészített tervek és művek bemutatása, 
– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Vizes blokk 
Tároló szekrények 
Munkaasztalok, székek 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 
Gyűjtött tárgyak, drapériák 
Fényképezőgép 
Filmfelvevő  
Számítógép 
Szoftverek  
Grafikai prés (legalább A/3–as méret lehúzására alkalmas méretben) 
Mobil lámpa  
Rajztábla (A/3, A/2) 
Vonalzók, olló, snitzer 
Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, rajzszén, pasztell, zsírkréta, tus, karctű, linókés, különböző 
méretű fotós gumihenger, grafikai festékező lap, linó festék, szitafesték szitakeret, spakli, kormozó 
eszköz, lemezvágó eszköz, lemezfogó 
Festő eszköz: ecsetek, festőkések, tálak, paletták, vízfesték, tempera 
Festőállvány (továbbképző) 
Zárható vegyszertároló (veszélyes anyagok használata esetén) 
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XIII Záró rendelkezések 
 
 
 

1.) A Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai 
Programja a művészetoktatásra vonatkozólag,  2006. szeptember 05-től lép életbe. 

 
 
 
2.) A program érvényességi ideje: 6 tanév. A bevezetése, valamennyi évfolyamon egyszerre 

történik. Módosítása a nevelőtestület és a fenntartó egyetértésével lehetséges. 
 
 
 
3.) Jelen Pedagógiai Program életbelépéséhez a tantestület elfogadó határozata és a fenntartó 

jóváhagyása szükséges. 
 
 
 
 
Solt, 2011. június 03. 
 
         
               Fuchs Attila 
         tag-intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellékletek 
 
1. A tanulók legfontosabb jogai és kötelességei. 
2. A pedagógusok legfontosabb jogai és kötelességük. 
3. Felvételi Tájékoztató 
4. Iratkozási lap - nyilatkozat 
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XIII. Záradékok 
 
 
Az intézmény Pedagógiai Programját az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelőtestülete, 
2011. június 03. napján, nevelőtestületi értekezletén elfogadta. Az értekezletről jegyzőkönyv 
készült, amely az intézmény irattárában megtalálható.  
 
 
Solt, 2011. június 03. 
 
                         Fuchs Attila 
                  tag-intézményvezető 
 
 
A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 8. § (5), 30/A § értelmében biztosított jogunknál fogva 
nyilatkozunk, hogy vélemény – nyilvánítási, valamint egyetértési jogunkat – a  jogszabályban 
meghatározott területeken – gyakoroltuk, a Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (Művészetoktatásra vonatkozó Pedagógiai Programját) elfogadásra 
javasoljuk. 
 
Solt, 2011. június hó …..       A szülői munkaközösség elnöke: 
                 Móriczné Fodor Gabriella 
 
 
 
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény 40.§ (2) és a 64.§ (2a) 
bekezdés értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy – a jogszavbályban 
meghatározott területeken – a Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (Művészetoktatásra vonatkozó) Pedagógiai Programjával egyetértünk. 
 
 
Solt, 2011. június hó ……... A diákönkormányzat nevében:  
        Diákönkormányzat képviseletében 
 
 
 
A Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai 
Programját a művészetoktatásra vonatkozóan, Solt Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete………………………………számú,……………………………….-án kelt 
határozatával/intézkedésével jóváhagyom. 
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Solt, 2011. június hó ….. nap 
 
 
     A fenntartó részéről: ………………………………. 
                   Polgármester 
 
 
 

1. számú melléklet 
A tanulók jogai és kötelességei 

 
A.)  A tanulók jogai: 
 
A Közoktatásról szóló 1993. LXXIX. tv. (továbbiakban Közokt. Tv.) 10-11 §-ai, és a 11/1994 
(VI.8.) MKM rendelet tartalmazzák a tanulók jogaira vonatkozó rendelkezéseket. 
 
A Közoktatási Törvényben rögzítetteken túlmenően, a tanulók jogai a következők: 
 
1.)  A tanuló vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát 
tiszteletben kell tartani. 
2.)  A tanuló jogszabályban meghatározott módon, mértékben, szociális helyzetéből adódóan 
kérhet térítési díj fizetése alóli mentességet. (Ha a szülő a tanuló után gyermekvédelmi 
támogatásban részesül.) 
A több tanszakon tanuló növendék, csak egy szakon kérhet térítési díj fizetése alóli mentességet. 
3.)  A tanuló az iskolai életét vagy tanulói érdekeket szolgáló javaslatot tehet, kezdeményezhet. 
Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat minden kérdésről, az 
őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, továbbá tájékoztatást kaphat személyét és tanulmányait 
érintő kérdésekről. Írásban kérdést intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, és arra 
legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kell kapnia. 
4.)  Részt vehet iskolai versenyen, pályázatokon, a főtárgy tanár javaslatára, annak 
felkészítésével. 
5.)  A tanulónak joga van diákönkormányzatot létrehozni, annak munkájában közreműködni. 
(Tanszakonként 1 tanulót választhat.) A diákönkormányzat dönt saját működéséről, illetve 
véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos 
valamennyi kérdésben. 
6.)  A tanítás időszakára iskolalátogatási bizonyítványt kérhet. 
7.)  Megtagadhatja a túlságosan nagy anyagi terheket támasztó iskolai rendezvényeken a 
részvételt. (Zenei-, művészeti tábor, külföldi út.) Erről a szülőnek írásban kell nyilatkoznia. 
8.)  Valós vagy vélt sérelem esetén, kérheti az intézmény vezetésének a segítségét. (Közokt. 
Tv. 83. §, 84. §) 
9.)  A főtárgy tanár tudtával, felkészítésével, részt vehet iskolán kívüli rendezvényeken. 
10.) Szaktanári javaslat alapján, két év anyagából, összevont vizsgát tehet. 
11.) Kérheti átvételét másik azonos, vagy hasonló típusú művészetoktatási intézménybe. 
12.) Kiemelkedő tanulmányi eredményeiért, példás szorgalmáért, területi-, országos versenyen 
való részvételért dicséretet kaphat. 
Az évközi jutalmak formái: Szaktanári dicséret szóban 
    Szaktanári dicséret írásban   
     Igazgatói dicséret írásban 
Az év végi jutalmak formái: Oklevél 
     Tárgyjutalom 
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13.) Tanulmányai befejezésével jelentkezhet közép- vagy felsőfokú zenei -, művészeti 
intézményekbe. Amennyiben a továbbképző évfolyamon akarja folytatni tanulmányait Művészeti 
Alapvizsgát kell tennie, illetve a továbbképző évfolyamok elvégzése után, Művészeti Záróvizsgát 
tehet. 
 
 
 
 
B.)  A tanulók kötelességei 
 
 
A Közoktatásról szóló 1993. LXXIX. tv. 10-12.§-ai, tartalmazzák a tanulók kötelezettségére 
vonatkozó rendelkezéseket. 
 
A Közokt. Tv.-ben rögzítetteken túlmenően a tanulók kötelességei a következők: 
 
 
1.) A művészetoktatási intézmény közoktatási feladatokat ellátó alapfokú oktatási intézmény. 
A tanulónak az oktatási minisztérium által kiadott zene – és művészeti iskola tanszakaira 
vonatkozó tantervi követelményeknek és előírásoknak kell megfelelnie. Ennek megfelelően a 
tanuló a tanítási óra megkezdése előtt legalább 5 perccel, pontosan, felkészülten, felszereléssel 
együtt, (Tájékoztatófüzet, kották, stb.) tisztán, rendesen érkezzen. 
 
2.)  Az intézmény rendezvényein alkalomhoz illő öltözetben (sötét nadrág/szoknya – fehér ing) 
köteles megjelenni. 
 
3.) A tanórák rendje az év elején megbeszéltek alapján rögzített órarend szerint történik, ettől 
eltérni csak indokolt esetben a főtárgy tanár beleegyezésével lehet. 
 
4.) Az iskola térítésköteles intézmény, a tanuló térítési díjat/tandíjat köteles fizetni, minden 
félévben. 
 
5.) A tanuló köteles megőrizni, illetőleg az előírásoknak megfelelően  kezelni a rábízott, vagy 
az oktatás során használt eszközöket, óvni az iskola létesítményeit, felszereléseit. 
A nem megfelelően ápolt hangszerért, és a rongálásból eredő kárért, a tanuló köteles fizetni. 
 
6.) A tanuló az intézmény területén köteles minden tanárral és felnőttel (szülővel) illedelmesen 
viselkedni. A tanuló köteles mindenkor az intézmény vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai 
emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 
 
7.) A tanuló köteles évente 1 meghallgatáson, 1 vizsgán és hangversenyen felkészülten, az 
alkalomhoz illően öltözve részt venni. 
A táncművészet, képző-és iparművészet tagozaton tanulók, a tanév végén, kiállításokon, 
bemutatókon adnak számot fejlődésükről. 
 
8.) Tanórán a tanuló a mobiltelefonját, kikapcsolt állapotban köteles tartani. 
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2. számú melléklet 

A pedagógusok jogai és kötelességei 
 
 
A pedagógus jogai: 
 
 
1.) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy személyét, mint a 
pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben 
tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék, 
2.) A nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és 
tanítás módszereit megválassza, 
3.) A helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza 
az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más 
felszereléseket. 
4.) A Közoktatási Törvényben foglaltaknak megfelelően, saját világnézete és értékrendje 
szerint végezze nevelő, illetve nevelő és oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására 
kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót. 
5.)  Irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját, minősítse a tanulók teljesítményét, 
hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez. 
6.) A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve 
pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait 
megillető jogokat, 
7.) szakmai ismereteit, tudását, szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, 
részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. 
 
 
A pedagógus kötelességei: 
 
 
1.) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása.  
2.) Nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek, tanuló testi épségének 
megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az ismereteket 
tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse. 
3.) nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni 
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos 
nevelési igényét, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve 
bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz. 
4.) Ha észleli, hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, 
a szükséges intézkedéseket megtegye. 
5.) A gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a 
közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására. 
6.)  A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt 
figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 
intézkedést tart szükségesnek. 
7.)  A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 
8.) A gyermekek, tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 
9.) A gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 
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3. számú melléklet 
 
 

A Solti Vécsey Károly Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévre, 
az alábbi művészeti ágakban. 

 

ZZeenneemmőővvéésszzeettii  áággoonn  jjeelleennttkkeezznnii  lleehheett::  
 

furulya, fuvola, klarinét, vadászkürt, tenorkürt, trombita, harsona, 
tuba, szaxofon, zongora,  tanszakokra. 

 
  
  
  

 

KKééppzzıı--ééss  IIppaarrmmőővvéésszzeettii  áággoonn::  
 

Rajzolás-festészet, tanszakra. 
 

Felvételi meghallgatást és beiratkozást Iskolánkba,  

22001155..  jjúúnniiuuss  0099--1100--1111--éénn,,  
14 óra és 18 óra között tartunk, a központi épületben. 

 
Minden kedves érdeklıdıt, nagy szeretettel várunk!  

 
(Beiratkozás csak szülıi jelenléttel lehetséges!) 
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A Solti Vécsey Károly Általános Iskola 
és  

Alapfokú Mővészeti Iskola 
térítési díja 

a 2015/2016-os tanévben, 
egy mővészeti ág tanulása esetén: 

17.020.-Ft/tanév. 
 

Kettı mővészeti ágban tanulók  

tandíjat  
fizetnek, amelynek költsége  

23.000.-Ft/tanév. 
 

A térítési díj és a tandíj összege a tanulmányi eredmény 
függvényében differenciálódik!  

 

Az új és régi növendékek elsı félévi térítési és tandíj 
befizetése október hónapban lesz esedékes. 

 

Megértésüket köszönjük! 
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4. számú melléklet 
 

 
Jelentkezési lap a(z) 

 
…………………………………………………………… 

Alapfokú Művészeti Iskolába 
 

1. Jelentkező tanuló:  

- neve:……………………………………………………………………………………………  

- telefonszáma:………………………………………………………………………………….  

- neme: lány, fiú  

- születési helye és ideje:………………………………………………………………………...  

- lakcíme:………………………………………………………………………………………...  

- tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..  

- állampolgársága : magyar  

       egyéb:  

- nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a      

  tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:…………………………………………...  

- társadalombiztosítási azonosító jele:…………………………………………………………..  

- oktatási azonosító száma:……………………………………………………………………...  
 
2. Szülő (törvényes képviselő) neve: ……………………………………..Tel.:…………………..  

- lakcíme:………………………………………………………………………………………...  

- tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..  

3. Anyja születéskori neve: ……………………………………………..Tel.:…………………..  

- lakcíme:………………………………………………………………………………………...  

- tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..  

4. Tanszak, amelyre a felvételét kéri: …………………………………………..……………..  
 
Amennyiben magasabb évfolyamra kéri felvételét, az évfolyam megjelölése:…………………..  
 

5. Annak az iskolának a megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét  

teljesíti:………………………………………………………………………………..………  

- évfolyam száma: …………  

6. Jegyzet, megjegyzés:  
 
Beírási napló száma:*…………………………………………………………………………………..  
* Az intézmény tölti ki.  
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Nyilatkozat  
 

• Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába. 
 

• Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár.  
 
 
A másik intézmény  
 
- neve: ……………………………………………………………………..……...…...  

- címe: …………………………………………………………………………….…..  
 
- Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ………......  
 
- Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ……….........…  
 
- művészeti ág megnevezése:………………………………………………………….  
 
 
8. Alulírott nyilatkozom, hogy  
 

• gyermekem hátrányos helyzetű 
 

•  gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű  
 

• gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista  
 
 
Tudomásul veszem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jogerős 
határozat bemutatása feltétele a tanulónak járó kedvezmény igénybevételének.  
 
9. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirend egy példányát átvettem.  
 
10. Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját az iskola által szabott 
időben és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj fizetésének engedély 
nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással járhat.  
 
 
 
 
 
……………………………., 2015.  ………………….…. hó  ……… nap 

 
 
 
 
………………………………………  

szülő (jelentkező) aláírása 
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5. sz. melléklet  
 

(Pedagógiai Program kiegészítés) 
 

Közösségfejlesztési tevékenység keretei 
 

 
Iskolánk a Köznevelési Törvénnyel (2011. évi CXC. törvény és módosításai) 
összhangban vállalja, hogy az iskolai rendezvények, versenyek, nyilvános 
események és ünnepek szervezését az aktív szülők bevonásával és 
közreműködésével szervezi, építő ötleteiket beépíti a programba. Ebben a 
közösségfejlesztő folyamattevékenységben tudatosan felhasználható a TÁMOP 
3.1.4/B-13/1-2013-0001 projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának 
módszertani segédanyaga, amit rendelkezésünkre bocsájtanak. 
 
A feladat dokumentációjának részeként egy oldalban megfogalmazunk egy 
cselekvési terv javaslatot, hogy a tanév során milyen formában látjuk célszerűnek 
megvalósítani a pedagógiai programba bekerült partnerségi irányelveket.  
 
Két oldalban szakmai értékelőt készítünk a folyamat közben szerzett szakmai 
tapasztalatokról, valamint arról, hogy miért tartjuk adaptálásra érdemesnek a 
partnerségi elvek beépítését, az iskolai és civil összefogással, a diákok aktív 
megvalósító részvételével, a szülők jelentős mértékű és innovatív bevonásával 
megvalósuló közösségi szemlélet kialakításába. 
 
Az iskola közösségfejlesztési szempontokat és újszerű, innovatív módszereket 
alkalmazva partneri együttműködéseket építünk ki a szülőkkel és a bevonható civil 
szervezetekkel.  Ehhez felhasználjuk azokat a módszereket, amelyeket a Köznevelés 
az iskolában projekt Partnerség és hálózatosodás modulja szakmai stábjának 
útmutatása ad, hogy olyan megoldásközpontú közösségi együttgondolkodás 
szülessen, amely képes a fiatalok közösségi aktivitását növelni, képes a szabadidő 
minőségi eltöltését, minőségi megvalósulását civil partnerek bevonásával 
elősegíteni. Az együttgondolkodás célja az is, hogy a családot partneri viszonyban 
vonja be mindezek megvalósítására. 
 
Közösségfejlesztési tevékenység keretei című kiegészítést az Alapfokú Művészeti 
Iskola tantestülete egyhangúlag elfogadta. A dokumentációk részeként 
megfogalmazunk egy cselekvési terv javaslatot, hogy a tanév folyamán milyen 
formában látjuk megvalósulni a Pedagógiai Programba bekerült pertnerségi 
irányelveket. 
 
A jegyzőkönyv iktatva, az iskola irattárában került elhelyezésre. 
Solt, 2015. augusztus 31. 


