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I. TEVÉKENYSÉG, CÉL- ÉS FELADATRENDSZER 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A követelmény szerepe a művészetoktatás tartalmi szabályozásában 

a. A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a 

továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 10.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a 

gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének 

megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább 

tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú 

művészetoktatásban vegyen részt. Az alapfokú művészetoktatás a művészi 

kifejezőkészségeket alapozza meg, illetve felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A 

művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a 

nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság 

kialakításában. 

b. A közoktatásról szóló törvény 8/B. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az 

alapfokú művészetoktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka, illetve a 

helyi tanterv a művelődési és közoktatási miniszter által - művészeti áganként 

kiadott alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjára épül. Az 

alapfokú művészetoktatás követelménye a művészeti-kulturális műveltség azon 

továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az intézményekben 

elsajátíthat minden tanuló. A követelmény és a tantervi program szakít a központi 

tantervi szabályozás formájával, ehelyett alap a helyi tantervek, a tantárgyi 

programok kidolgozásához. 

c. A követelmény a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az egységesítést 

szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált 

tevékenysége épülhessen. Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók 

érdekeinek, a pedagógusok szakmai törekvéseinek érvényesítésére, valamint az 

adott körülmények, feltételek figyelembevételére. Lehetővé teszi, hogy az iskolák 

és a tanulók a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és kiegészítéséhez, a 

követelmények teljesítéséhez, sajátos szükségleteik, igényeik kielégítéséhez 

megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok érdekében a tantervi program és óraterve 

az egységes követelményeket úgy állapítja meg, hogy azok teljesítéséhez - átlagos 
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feltételek mellett - a jogszabályokban meghatározott képzési idő keretében 

lehetőség nyíljon kiegészítő tartalmak és követelmények meghatározására is. 

d. A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, 

segédletek és taneszközök alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok és 

a helyi tantervek kidolgozását, ezeket a tartalmi szabályozás elengedhetetlen 

részeként kezeli. 

 

2. Irányelvek: 

a. Az alapfokú művészeti iskola a zeneművészet, táncművészet, képző- és 

iparművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, 

képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, 

tehetségük gondozását. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi 

programja (a továbbiakban: követelmény és tantervi program) a speciális művészeti 

készségek és ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó 

alapdokumentum. A követelmény és tantervi program segítséget nyújt ahhoz, hogy 

az alapfokú művészetoktatás valamennyi hazai iskolájában az alapvető nevelési és 

oktatási tartalmak egységesen és arányosan érvényesüljenek. 

b. A követelmény és tantervi program határozza meg azon kötelező és alapvető 

tartalmakat, amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási 

intézmények közötti átjárhatóságot biztosítják. Az egységesítést szolgáló közös 

alapra építhetik az alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai 

programjukat és tantervüket, melyet a helyi igények és célok figyelembevételével 

fogalmazhatnak meg. 

c. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a 

hangsúly a meghatározott követelmények teljesítésével történő 

képességfejlesztésen van. A tananyag a különböző művészeti területek azon 

alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a 

zene-, a tánc-, a képző- és iparművészeti műveltség megalapozásához. A tananyag 

eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A 

művészetoktatás a készség- és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást, a 

személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori 

fejlődési jellemzőihez igazítja. 

d. A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek 

követelményeire, a művészeti ágak sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a 
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művészeti nevelés tapasztalataira, a művészetpedagógiai és művészetpszichológiai 

kutatások eredményeire, a magyar művészeti nevelés nemzetközileg is elismert 

gyakorlatára épül. 

 

3. Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében 

a. A művészeti tevékenység, mint minden tevékenység magában hordozza a 

személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti 

és egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A 

művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók 

élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok 

sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, 

táncművészetben, képző- és iparművészetben, valamint a színművészetben és 

bábművészetben ötvöződnek. 

b. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, 

megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 

c. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs 

képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív 

élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, 

melyek a művészetek területén az eredményes szereplés összetevői. 

d. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul 

hozzá az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

e. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze 

és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a 

kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. 

 

4. Az iskola által felvázolt elvek 

Az iskola művészetek kifejező eszközeit közvetíti, annak érdekében, hogy a tanulók 

képesek legyenek a művészetek kifejezésrendszerével a saját érzelmeiket jelrendszerbe 

önteni, mások számára befogadhatóvá tenni. Ezek révén kezelni tudják indulataikat, 

érzelmeiket, megtanulják megismerni és tisztelni a másik ember hasonló 

szimbólumrendszerét, és növekszik az empatikus képességük.  

Az alapfokú művészetoktatás bevezetésével olyan fejlesztő pedagógiát kívánunk 

alkalmazni, amelyben a hangsúly a meghatározott követelmények teljesítésével történő 

képességfejlesztésen van. A tananyag a választott művészeti területek alapvető műveltségi 
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tartalmait foglalja magába. E tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és 

kifejezőképességének fejlesztésében, s az intézmény a követelményeit a gyermek életkori 

sajátosságainak megfelelően határozza meg.  

Művészetoktatásunk helyi tantervi programját az egyes művészeti területek 

központilag előírt követelményeire építjük. E követelmények tükrözik a művészeti ágak 

sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeit, a művészeti nevelés tapasztalatait, 

művészetpedagógiai és művészetpszichológiai kutatások eredményeit, és a magyar 

művészeti nevelés gyakorlatát. 

 A CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskolában zajló alapfokú művészetoktatás 

tehát a művészi kifejezőkészségeket alapozza meg, ill. felkészít szakirányú 

továbbtanulásra is. 

 

4.1. Az alapfokú művészetoktatásunk feladatai: 

- Alapozza meg a művészi kifejezőkészség kialakítását: a művészeti képzés és az  

azokhoz társult tantárgyak fejlesszék a tanulók kommunikációs képességét a 

hétköznapi élet, az előadó művészet és az ábrázolás területén.  

- Ismertesse meg az egyes művészeti ágak alapvető ismeretanyagát: 

- ismeretek közvetítése, az ismeretek megértése, feldolgozása, 

- rendszerezése, kellő elsajátítása 

- Bontakoztassa ki a tanulók alkotó fantáziáját és fejlessze improvizációs készségét 

- Vezesse rá a növendékeket a szimbolikus jelrendszerek használatára, a művészeti 

alkotások belső logikájának megismerésére. 

- Alakítson ki a művészeti ismeretek alkalmazását lehetővé tevő jártasságokat, 

készségeket; 

- Teremtsen lehetőséget a tanulók tudásának elmélyüléséhez; 

- Biztosítsa az életkori sajátosságok és az egyéni fejlődési különbségek figyelembe 

vételével az egyéni haladási módot; 

- Készítse fel művészeti együttesek munkájába való bekapcsolódásra. 

 

4.2. Az alapfokú művészetoktatás célja: 

- Megismertetni a növendékeket a nemzeti és egyetemes kultúra értékeivel 

- Ráirányítani a figyelmüket a mindennapi élet esztétikájára 

- Feltárni előttük a művészet megörökítő, átörökítő szerepét 

- Megértetni velük, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség 
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- A művészeti nevelés révén megalapozni a tanulók esztétikai szemléletét,  

kommunikációs képességét, és az értékes alkotások iránti igényét 

- A rendszeresen átélt pozitív élmények segítségével olyan magatartási 

szokásokat kialakítani, melyek a művészetek területén az eredményes 

szereplés összetevői 

- Hozzájárulni az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez 

- Ápolni a nemzeti hagyományokat, a nemzeti értékek megőrzésére és a  

különböző kultúrák iránti nyitottságra nevelni 

- A nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozó gyerekeket és fiatalokat segíteni  

abban, hogy megtalálják, megőrizzék és fejlesszék identitásukat, vállalják 

másságukat, és másoknak is megmutassák a kisebbség értékeit, erősítsék a 

közösséghez való kötődésüket 

- Kapcsolatot alakítani az egyes művészeti ágakban foglalkozók között, 

összművészeti lehetőségeket teremteni. 
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II. ZENEMŰVÉSZETI ÁG  

(zongora, furulya, magánének) 

 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. Az alapfokú zeneoktatás alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek 

képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző zenei – hangszeres 

szakterületeken való jártasság megszerzését.  

e. e)A zeneoktatás különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészeti megjelenítés 

módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés 

eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.  

 

 

2. A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 

- a zenei műveltség megalapozása és fejlesztése, 

- a zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, fogékonyság a dinamika és 

hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, 

a zenei karakterek iránti érzékenyég kialakítása) 
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- a zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségeknek megalapozása és 

kifejlesztése, 

- a technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, 

a kreativitás kialakítását, 

- rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása,  

- a zenei műszavak és jelentésük megismerése, 

- a zene logikájának, a harmóniai szerkezet és forma összefüggéseinek 

megismertetése, 

- a főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakaink, népünk 

zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése, 

- a kortárs zene befogadására nevelés, 

- a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése, 

- az értékes zene megszerettetése, 

- a növendékek zenei függésének formálása, 

- a tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 

olvasására való ösztönzés, 

- a társművészetek iránti nyitottság kialakítása, 

- a zenei események iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben, 

- a zenei pályát választó növendékek felkészítése a szakirányú továbbtanulásra, 

- a növendékek rendszeres és céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése,  

- a tanuló aktív muzsikálásra való nevelése, 

- közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein, 

- cserekapcsolatok létesítése 

- Tehetséggondozás 

- A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

- A tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése. A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. Közreműködés az egyéb 

intézmények kulturális rendezvényein. 

- Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív 

részvételre való előkészítés, ösztönzés. Cserekapcsolatok létesítése hazai és - 

lehetőség szerint - külföldi zeneoktatási intézményekkel. 
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3. A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 

 

3.1. Hangszeres tanszakok: furulya, zongora, Vokális tanszak: magánének 

Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

 „A” tagozaton 

- 2+6+4 évfolyam (furulya, zongora,) 

- 1+6 évfolyam (magánének) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelentik.  

„B” tagozaton 

- 5+4 évfolyam (furulya, zongora) 

- 5 évfolyam (magánének) 

„B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően az alapfok második 

évfolyamától javasolt irányítani. Az első számjegy az alapfok „B” tagozat évfolyam 

számainak, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

Elmélet és egyéb főtanszakok 

„A” tagozaton 

- 4+4 évfolyam (szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet) 

 „B” tagozaton 

- 3+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 második 

évfolyamától javasolt irányítani. 

 

3.1.1. Óraterv 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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 tárgy 2 2 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható tárgy 

      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 
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Az adott tanszakokon az óratervet az évfolyamok számának megfelelően kell érteni. 

 

Főtárgy: 

- hangszeres és magánének tanszakok (egyéni) 

- elméleti és kamarazenei tanszakok (csoportos) 

 

Kötelező tárgy: 

- szolfézs 

- zongora (adott tanszakok óratervének megfelelően) 

- Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer tanszakon) 

 

Kötelezően választható tárgy: 

- elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

- gyakorlati: zongora, második hangszer. 

 

Választható tárgy: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, 

zongora, második hangszer, 

 

Zenei ismeret: a szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció tantárgyak 

tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei alapismereteket 

tartalmazó helyi tanterv készíthető. 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (zongora,) és magánének főtárgyhoz szorosan 

kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

3.1.2. A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egyheti időtartamra értendő. 

 

„A” és „B” tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 

„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 
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Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

„A” tagozaton (minimum) 

- 1. évfolyamig 5 perc 

- 2-3. évfolyamon 10 perc 

- 4. évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton (minimum) 

- 1-2. évfolyamon 10 perc 

- 3-4. évfolyamon 15 perc 

- 5. évfolyamtól 20 perc 

Kötelező tárgy: a képzési ideje minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

„A” tagozaton az 5-10. évfolyamig 

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától egy vagy két foglalkozás 

„B” tagozaton 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

- gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

- hangszer minimum 2x30 perc (egyéni) 

Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 

 

„A” és „B” tagozat, rövid tanszakok 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 

„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

Hangszeres tanszakon 

„A” tagozaton (minimum) 

- 1. évfolyamig 5 perc 

- 2. évfolyam 10 perc 

- 3. évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton (minimum) 

- 1. évfolyam 10 perc 

- 2. évfolyam 15 perc 
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- 3. évfolyamtól 20 perc 

 

3.2. Magánének tanszakon 

„A” tagozaton minimum 20 perc 

„B” tagozaton minimum 30 perc 

Kötelező tárgy: a képzési idő minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy „A” tagozaton az 5. évfolyamtól: 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

- gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

„B” tagozaton 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

- gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 

 

A zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 

tanuló más művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti) képzésébe is 

bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet. 



Classic Alapfokú Művészeti Iskola Helyi Tanterv 

 232 

4. FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

A HANGSZERES TANSZAKOKON 

 

4.1. Zongora 

A zongoratanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-

mechanika, pedálszerkezet, hangolás), 

- akusztikai sajátosságait, 

- a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 

- a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 

Alakítson ki 

- - a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 

- - megfelelő kéztartást, 

- - független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 

- - rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 

- - az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek 

ügyes alá- és fölétevését), 

- - differenciált billentést, ujjvégérzetet. 

Tegye képessé a tanulókat arra, hogy 

- - tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 

- - tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, 

kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), a 

- billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei 

anyaghoz alkalmazni, 

- - tudja a zongorapedálokat megfelelően használni (prolongációs, bal - tompító, 

jobb), 

- - a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, 

hangerőben, gazdagon megszólaltatni a 

- hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani, 

- - a zongoradarabokat stílus- és kottahűen játszani. 
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Fejlessze a tanuló 

- - muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és 

kíséret viszonyának igényes 

- kimunkálásával, billentéskultúrával, 

- - zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 

- - metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 

- - kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 

- - hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák 

alkalmazásával. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács-mechanika, 

pedálszerkezet, húrozat, hangolás, rezonáns 

- szekrény), 

- a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 

- 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, 
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- - a zongorapedálok használatára (elő-, után- és együttnyomás), 

- - életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, 

stílusos, dinamikailag változatos és kifejező 

- előadására, 

- - az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret). 

Rendelkezzék: 

- - biztonságos kotta- és lapról olvasási készséggel, 

- - adottságainak megfelelő zenei memóriával, 

- - képességei alapján kiművelt zenei hallással. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- 2 fúgaszerkesztésű J. S. Bach-mű (invenciók, kis prelúdiumok, fughetták stb.), 

- 1 teljes klasszikus szonáta, 

- 1 virtuóz etűd, 

- 2 különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik XX. századi magyar mű 

legyen. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket 

(pl. Sz. Richter, Rubinstein, Fischer 

- Annie, Cziffra György...), 

- a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel 

a zongorára vonatkozó speciális 

- utasításokra. 

Legyen képes 

- - technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára, 

- - a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettősfogás, 

- tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, 

non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 



Classic Alapfokú Művészeti Iskola Helyi Tanterv 

 235 

- - 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 tanuló legyen képes 

- A zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező 

előadására, 

- skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 

- a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően 

alkalmazni, 

- a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére, 

- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 

- a zongorapedálok tudatos és változatos használatára. 

Rendelkezzék 

- - megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással, 

- - biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 

- - megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei 

képességei alapján - adott esetben – legyen alkalmas szakirányú tanulmányok 

elkezdésére. 
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4.1.1. Óraterv 

 

    

   Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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 

 

 

4.1.2.A képzés tantárgyai 

Főtárgy: zongora (egyéni) 

Kötelező tárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tárgyak: zeneelmélet, zenetörténet, zeneirodalom, improvizáció, 

zenekar, kórus, kamarazene 

Választható tárgyak: második hangszer, népzene 

Korrepetíció: a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás 

Az elméleti és a kamarazenei tárgyak csoportos foglalkozások. 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

 

4.1.3. Tanítási órák rendje 

 

Főtárgy: A tagozat 2x3o perc 

 B tagozat 2x45 perc 

   

Korrepetíció: A tagozat 1. évfolyamtól 5 perc 

  2. évfolyamtól 1o perc 

  3. évfolyamtól 15 perc 

(a korrepetíciót az 1. a 3. évfolya- 

mig, a főtárgy tanár látja el) 
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 B tagozat 1. évfolyamtól 1o perc 

  2. évfolyamtól 15 perc 

  3. évfolyamtól 2o perc 

   

Kötelező tárgy:  2x45 perc 

   

Kötelezően választható tárgy:  1x45 perc 

   

Választható tárgy:  1x45 perc 

   

Hangszer előkészítő:  2x3o perc 

   

Zenekar, kórus:  2x45 perc 

   

Második hangszer:  1x3o perc 

   

A zongoradarabokat stílus- és kottahűen játszani. 

 

 

 

4.1.4. Tanterv, tananyag a zongora tanításához: 

 

Tevékenységünket az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantárgyi 

programja alapján folytatjuk, amely a 27/1998. (VI. 10.) MKM. rendelet 1-

2.mellékleteként került kiadásra. A tantervet 100%-os mértékben felhasználjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classic Alapfokú Művészeti Iskola Helyi Tanterv 

 238 

4.2.FURULYA 

 

A furulyatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

- a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél 

szélesebb körét; 

- hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb 

alkotó- és előadóművészeit, 

- a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

- - megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, 

billentést és tudatosítsa ezeket, 

- - dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot, 

- - differenciált hangindítást és hanglezárást, 

- - megfelelő tempójú repetíciót, 

- - laza, egyenletes ujjtechnikát, 

- - pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- - tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti 

megtartásával, 

- - hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

- - a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek 

díszítésében. 

 Fordítson figyelmet 

- - az előkészítő hangszerként furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos 

megalapozására, 

- - a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- - a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- - a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc-s névvel történő helyes 

(nem transzponáló) olvasásra, 

- - a tudatos zenei memorizálásra, 

- - a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
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- - az elsősorban barokk irodalomban gazdag hangszer más korokban keletkezett 

darabjainak tananyagba kerülésére, 

- - a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulót a hangszer karbantartására. 

 

Követelmények az előképző évfolyam(ok) elvégzése után 

Abban az esetben, ha a furulya más fúvós hangszerek előkészítő hangszere, a tanuló az 

előképző vagy az első évfolyam elvégzése után általában abbahagyja furulyatanulmányait. 

A tanuló ebben az esetben is: 

- tudjon a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel biztosan kottát olvasni, 

- rendelkezzék jól megalapozott légzéstechnikával, hangindítással és ujjtechnikával. 

A tanulók egyéb hangszeres tanulmányaik után sokszor visszatérnek a furulyához; ezért az 

alábbiakról akkor sem mondhatunk le, ha csak előképző hangszerként foglalkozunk ezzel a 

hangszerrel: 

- - legyen képes barokk (angol) fogásrendszerű hangszer használatára, 

- - rendelkezzék biztos hüvelykujjtechnikával. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén (az előképző követelményein felül) 

A tanuló 

- legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek 

megfelelő hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően 

megszólaltatni, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a 

helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan 

értelmezett hangterjedelmében f1-(f3-ig) g3-ig - in F, 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző 

módjait, többek között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit, 

- ismerje az f1-(f3) g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, 
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- törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs 

hibáit, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

ujjtechnikával, 

- tudjon önállóan hangolni, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök 

alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami 

díszítésére, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

- ismerje a furulya történetét, rokon hangszereit, 

- ismerje a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- dúr és moll skálák 3 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 

dominánsszeptim négyeshangzat-felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) 

hangterjedelem teljes kihasználásával (esetleg a fisz3 kihagyható), 

- két etűd vagy egy variációsorozat, 

- legalább két tétel egy nagy barokk szonátából vagy versenyműből. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi 

elvárásainak megfelelő hangterjedelemben (e1)f1-a3(c3)-ig in F, 

- alkalmazza önállóan a hangindítás és zárás különböző módjait (ízlésének és a 

játszott zenei anyagnak megfelelően), 
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- 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 tanuló ismerje 

- hangszere történetét és irodalmát, 

- f1-c3-ig (in F) a fogásokat, 

- a trilla-, segéd-, piano-, forte- és akkordfogásokat, 

- az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtípusok tempóit és karaktereit, 

- a hangszer avantgarde irányzatait. 

Legyen képes 

- - a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 

- - megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 

- - a levegő tudatos beosztására, 

- - vibrato-mentes hang képzésére, 

- - segédfogások önálló kikeresésére és alkalmazására, 

- - értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

- - összehangolt ujj- és nyelvtechnikával, 
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- - fürge szimpla-nyelvtechnikával, 

- - saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 

- - megfelelő lapról olvasási készséggel. 

Tudjon 

- - tisztán intonálni, 

- - pontos ritmusban játszani, 

- - dúr és moll hangsorokat játszani 7 #, 7 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- 

és dominánsszeptim-felbontásokkal f1-a3-ig (in F). 

 

4.2.1. Óraterv 

 

 

4.2.2. A képzés tantárgyai 

Főtárgy: furulya (egyéni) 

Kötelező tárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tárgyak: zeneelmélet, zenetörténet, zeneirodalom, improvizáció, 

zenekar, kórus, kamarazene 

Választható tárgyak: második hangszer, népzene 

 

Korrepetíció: a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás 

Az elméleti és a kamarazenei tárgyak csoportos foglalkozások. 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

 

 

   Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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 vá- 

lasztható 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 
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4.2.3.Tanítási órák rendje 

Főtárgy: A tagozat 2x3o perc 

 B tagozat 2x45 perc 

 

Korrepetíció: A tagozat 1. évfolyamtól 5 perc 

  2. évfolyamtól 1o perc 

  3. évfolyamtól 15 perc 

(a korrepetíciót az 1. a 3. évfolya- 

mig, a főtárgy tanár látja el) 

 B tagozat 1. évfolyamtól 1o perc 

  2. évfolyamtól 15 perc 

  3. évfolyamtól 2o perc 

 

Kötelező tárgy:  2x45 perc 

 

Kötelezően választható tárgy:  1x45 perc 

 

Választható tárgy:  1x45 perc 

 

Hangszer előkészítő:  2x3o perc 

 

Zenekar, kórus:  2x45 perc 

 

Második hangszer:  1x3o perc 

 

 

4.2.4. Követelmények az előképző 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 abban az esetben is 

- tudjon a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel biztosan kottát olvasni, 

- rendelkezzék jól megalapozott légzéstechnikával, hangindítással és ujjtechnikával. 

- dúr és moll hangsorokat játszani 7#, 7b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 

dominánsszeptim-felbontásokkal f1-a3-ig (in F). 
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4.2.5.  Tanterv, tananyag: 

 

Tevékenységünket az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantárgyi programja 

alapján folytatjuk, amely a 27/1998. (VI. 10.) MKM. rendelet 1-2. mellékleteként került 

kiadásra. A tantervet 100%-os mértékben felhasználjuk. 

 

4.3. Gitár 

A gitártanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

- a gitár felépítését, akusztikai sajátosságait, hangolását, a hangszer lehetőségeit, 

- a gitár irodalmát, történetét, a gitárirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és 

előadóművészeit, 

- a gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait, 

- a leggyakrabban előforduló akkordokat és akkordfűzéseket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

- helyes test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gitárhangot, 

- differenciált pengetést és helyes fogástechnikát, 

- laza, egyenletes kar- és ujjtechnikát, 

- a két kéz pontosan összehangolt mozgását. 

Tanítsa meg 

- a játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését, 

- a legato játékot, 

- a staccato, portato, tenuto játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósítását, 

- a gitárjáték alapvető technikai elemeit (fekvésváltás, barré, kötések, apoyando, 

tirando, arpeggio, törtakkordok), 

- a tompítás különféle lehetőségeit. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- hangsorokat különböző figurációkkal, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Ösztönözze a tanulókat a helyes hangszertechnika folyamatos gondozásával szép 

gitárhangszín elsajátítására. 

Fordítson figyelmet 
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- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a precíz hangszerhangolásra, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Alakítsa ki a lapról játék technikáját, mindig az előző év nehézségi szintjén 

gyakoroltatva. 

Tanítsa meg a tanulókat a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzésére. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után: 

 az „A” tagozat végén 

A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 

Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző 

stílusú darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag 

árnyalt hangszerjátékot valósítson meg. 

Ismerje 

- a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat. 

Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: 

- a fekvésjátékot, fekvésváltást, 

- a kis és nagy barré-t, 

- a kötéseket (ráütés, elpengetés), 

- a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel, 

- az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit, 

- a törtakkord megszólaltatását, 

- a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt). 

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). 



Classic Alapfokú Művészeti Iskola Helyi Tanterv 

 246 

Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához 

szükséges zenei alapismeretekkel és technikai készségekkel. 

Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 

 a „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E-dúr skála, transzponálva, repetíciós 

pengetéssel is, kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok, 

- 2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60), 

- 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű, 

- XX. századi művek (pl. Bartók - Szendrey). 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után: 

 az „A” tagozat végén 

Rendelkezzék a tanuló ismeretekkel 

- a fontosabb korok és stílusok gitáron megszólaló darabjainak jellemző vonásairól, 

- a különféle hangeffektusokról és azok használatáról (rasgueado, üveghang, étouffé, 

dobolás), 

- a gitárdarabok szerzőinek és előadóművészeinek munkásságáról, 

- a hangszer múltjáról, hagyományairól. 

Legyen képes az életkorának és képességeinek megfelelő zene még árnyaltabb, 

kifejezőbb előadására, mely kiterjed a kötetlenebb előadású romantikus és 

impresszionista művekre is. 

 a „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje a különböző hangeffektusokat és azok használatának módját. 

Legyen képes 

- a darabok hibátlan megszólaltatására, 

- a szólamvezetések pontos megvalósítására, 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- az egész fogólapot uralni, 

- tiszta, könnyed fekvésváltásra, 
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- 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. 

 

4.3.1.Óraterv 

    

   Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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 

 

 

4.3.2.A képzés tantárgyai 

Főtárgy: gitár (egyéni) 

Kötelező tárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tárgyak: zeneelmélet, zenetörténet, zeneirodalom, improvizáció, 

zenekar, kórus, kamarazene 

Választható tárgyak: második hangszer, népzene 

Korrepetíció: a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás 

Az elméleti és a kamarazenei tárgyak csoportos foglalkozások. 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 
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4.3.3. Tanítási órák rendje 

 

Főtárgy: A tagozat 2x3o perc 

 B tagozat 2x45 perc 

   

Korrepetíció: A tagozat 1. évfolyamtól 5 perc 

  2. évfolyamtól 1o perc 

  3. évfolyamtól 15 perc 

(a korrepetíciót az 1. a 3. évfolya- 

mig, a főtárgy tanár látja el) 

   

 B tagozat 1. évfolyamtól 1o perc 

  2. évfolyamtól 15 perc 

  3. évfolyamtól 2o perc 

   

Kötelező tárgy:  2x45 perc 

   

Kötelezően választható tárgy:  1x45 perc 

   

Választható tárgy:  1x45 perc 

   

Hangszer előkészítő:  2x3o perc 

   

Zenekar, kórus:  2x45 perc 

   

Második hangszer:  1x3o perc 

   

 

4.3.4. Tanterv és tananyag a gitár tanításához 

Tevékenységünket az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantárgyi programja 

alapján folytatjuk, amely a 27/1998. (VI. 10.) MKM. rendelet 1-2. mellékleteként került 

kiadásra. A tantervet 100%-os mértékben felhasználjuk. 
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4.4. VOKÁLIS TANSZAK- 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). Az énektanulás megkezdéséhez gége orvosi javaslatot kell 

beszerezni. 

 

A magánének tárgy tanításának a célja, hogy 

- adjon helyes alapot a tanulók hangi adottságai és zenei képességei optimális 

kifejlesztéséhez, 

- felkészítse a tanulókat a vokális társas muzsikálásra, 

- nyújtson segítséget az énekhang és beszédhang karbantartásában. 

 

A magánének tárgy tanításának szakirányú feladatai 

Ismertesse a tanulókkal 

- az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai 

lehetőségeit, 

- a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit, 

- a különböző éneklési technikák (legato, staccato, portato, leggiero, tenuto) 

alkalmazását. 

Alakítson ki 

- - helyes légzési módot, 

- - tiszta intonációs képességet, 

- - a tanuló saját hangterjedelmében egységes hangszínt, 

- - árnyalt dinamikai megoldásokat, 

- - igényt és képességet a rezonáns üregek és a rekesz minél szakszerűbb 

alkalmazására, 

- - érthető és szép szövegmondást, 

- - helyes hangeszményt. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- - beéneklő-, hangképző-, hangterjedelem-növelő gyakorlatokat, 

- - rezonancia- és rekesz-gyakorlatokat, 
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- - szövegmondó feladatokat, 

- - koloratúra-, trilla- és díszítő gyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

- - a tanuló saját hangjának helyes hangfaji megítélésére, 

- - a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- - a lapról éneklési készség fejlesztésére, 

- - a tudatos zenei memorizálásra, 

- - a művek zeneileg és énektechnikailag igényes kidolgozására, 

- - a rendszeres társas éneklésre. 

Tanítsa meg a tanulókat hangképző szervük egészségi állapotának felmérésére, és a 

szükséges egészségügyi tennivalókra. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai 

lehetőségeit, 

- a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult művek zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 

Tudjon 

- - az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, 

- - könnyed izomérzet mellett az előadandó mű kívánalmai szerinti hangot adni, 

- - tisztán intonálni, 

- - hangfajának hangterjedelemén belül színben egyöntetűen, dinamikailag pedig 

árnyaltan énekelni, 

- - bánni rezonáns üregeivel, illetve rekeszével, és azokat maximálisan kihasználni, 

- - érthető és szép szövegmondással énekelni és beszélni, 

- - összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között, 

- - értelmezni és megvalósítani tempóbeli és dinamikai előírásokat a tanult 

darabokban, 
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- - zeneműveket az évfolyamának és egyéni képességeinek megfelelően stílushűen, 

művészi kifejezéssel megszólaltatni. 

Legyen képes 

- - rendszeres gyakorlásra, a saját hangképző szerv feletti ellenőrzésre, 

- - helyes hangeszmény kialakítására, elsősorban saját hangjának helyes hangfaji 

megítélésére, ezen belül az eszményi hangzás elérésére. 

Rendelkezzék 

- megfelelő zenei memóriával, koncentráló- és állóképességgel, 

- jó előadói készséggel, művészi fantáziával, a közönséggel való kapcsolatteremtési 

készséggel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

- bonyolultabb koloratúra-gyakorlatok, trilla és nehezebb díszítő elemek, 

- a legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés biztonságos alkalmazása, 

- a hangterjedelem teljes kiépítése. 

- Nagyobb anyag igényesebb feldolgozásával magasabb szint elérése. 

- A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- 1 népdal vagy népdalfeldolgozás 

- 1 preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, 

- 1 romantikus dal. 

 

 

4.3.1.Képzési idő  

Képzési idő:  7 év 

„A” tagozaton:  1+6 évfolyam 

„B” tagozaton:  (2)+5 évfolyam 

 

Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző évfolyamait. A 

képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. A „B” tagozat 

zárójeles száma az „A” tagozaton végzett tanulmányokat jelenti. A „B” tagozatra a 

növendékeket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. 
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4.3.2.Óraterv 

 

   Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

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 

 

 

4.3.3.A képzés tanszakai, tantárgyai 

Főtárgy: magánének (egyéni) 

 

Kötelező tárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tárgyak: zeneelmélet, zenetörténet, zeneirodalom, improvizáció, 

zenekar, kórus, kamarazene 

Választható tárgyak: második hangszer, népzene 

Korrepetíció: a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás 

Az elméleti és a kamarazenei tárgyak csoportos foglalkozások. 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

 

4.3.4.Tanítási órák rendje 

Főtárgy: A tagozat 2x3o perc 

 B tagozat 2x45 perc 

 

Korrepetíció: 

A tagozat 1. évfolyamtól 5 perc 

  2. évfolyamtól 1o perc 

  3. évfolyamtól 15 perc 

(a korrepetíciót az 1. a 3. évfolya- 

mig, a főtárgy tanár látja el) 
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 B tagozat 1. évfolyamtól 1o perc 

  2. évfolyamtól 15 perc 

  3. évfolyamtól 2o perc 

 

Kötelező tárgy: 

 2x45 perc 

Kötelezően választható tárgy:  1x45 perc 

Választható tárgy:  1x45 perc 

Hangszer előkészítő:  2x3o perc 

Zenekar, kórus:  2x45 perc 

Második hangszer:  1x3o perc 

 

 

 

4.3.5. Tanterv, tananyag: 

 

Tevékenységünket az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantárgyi programja alapján 

folytatjuk, amely a 27/1998. (VI. 10.) MKM. rendelet 1-2. mellékleteként került kiadásra. A 

tantervet 100%-os mértékben felhasználjuk. 
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5. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ, ILLETVE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

 

5.1.Elméleti tárgyak 

5.1.1.Szolfézs 

A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkozás 

kialakítása, amely segíti a tanulókat a zenei anyag helyes értelmezésében és 

megszólaltatásában. A szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy 

- az általános zenei képességek fejlesztését, és 

- a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a tanulót a zene 

megszólaltatásának és befogadásának örömével. 

 

A szolfézstanítás szakirányú feladatai: 

- a tanuló személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának 

kibontakoztatása, nemzeti identitástudatának megalapozása, 

- átfogó zenei műveltség kialakítása, 

- a hangszertanulás segítése, 

- a társművészetek iránti nyitottság megalapozása, 

- a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, mind 

reprodukálásban) az alábbi területeken: 

- = ritmus-metrum, 

- = tiszta intonáció, 

- = tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 

- = dallamhallás, 

- = többszólamúság-harmóniaazonosítás, 

- = zenei olvasás-írás, 

- = zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika), 

- = zenei memória, 

- = rögtönzés, 

- = zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás 

fejlesztése), 

- a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra. 
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A szolfézstanítás - a hangszertanítással szerves egységben - a zene megszerettetését, a 

későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja 

megalapozni. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

Általános követelmények 

Rendelkezzék a tanuló 

- olyan késztetéssel, mely a választott - eddig tanult - muzsikálási formát élete 

szerves részévé teszi, 

- mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt 

biztosítanak a zene stílushű megszólaltatásához, 

- olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a 

képesség-készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

- a tanulmányai során elsajátított készség- (K), jártasság- (J), ismeret-repertoárral (I). 

 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

Hangszeres tanszakok és szolfézs főtanszak „A” tagozat: 

- Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig (I).  

- Tudjon tájékozódni ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is. 

- Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és 

nyújtott ritmus, egyszerűbb átkötések (K). 

- Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J). 

- Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben (K). 

- Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I). 

- Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb 

alterációkban is) 4 #, 4 b-ig (K). 

- Ismerje a pentaton hangsort (J-I). 

- Tudja a dúr és moll hangsorokat 7 #, 7 b-ig (J). Ismerje a háromféle moll hangsort 

(J-I), ismerje a modális hangsorokat (J-I).Tudja megállapítani a hangnemeket - 

hangszeres anyagához kapcsolódóan is (K). 

- Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

- ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket 

(K), 
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- 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, tempó 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. 
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Zenei anyag 

Tudjon 

- 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül), 

- 20 műzenei szemelvényt (ebből 10-et kotta nélkül) énekes, vagy hangszeres 

előadásban megszólaltatni a következő zenetörténeti korokból arányosan: 

- = középkor, 

- = reneszánsz, 

- = barokk, 

- = klasszika, 

- = romantika, 

- = XX. század. 

- (Ezen belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb terjedelmű 

művekből.) 

 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat 

„Hosszú” tanszakok 

(Kapcsolódva a felvételi vizsgák felvételi anyagának megfogalmazásához) 

- Tudjon a tanuló 10 - periódus terjedelmű - barokk és klasszikus dallamot fejből 

szolmizálni, szöveggel előadni. 

- Tudjon 10 magyar népdalt fejből, szöveggel, élményszerűen előadni. 

- Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7 #, 7 b előjegyzésig (dúr és háromféle 

moll hangsor). 

- 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, 
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- 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 évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

- 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: 



Classic Alapfokú Művészeti Iskola Helyi Tanterv 

 260 

- 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, 

- romantikus szonátát (I-J). 

- Tudjon lejegyezni 

- könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal, 

- könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt (K). 

- Tudjon lapról olvasni fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

- Rendelkezzék alapos zenetörténeti tájékozottsággal, zenetörténeti korok, 

kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (I-J). 

- Ismerje fel hallás után a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, 

formáit. Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 

 

Zenei anyag 

- Tudjon a tanuló 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (10 

régi, 10 új stílusút, ebből néhány parlando, 

- rubato, díszített népdalt), 

- Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, válogatva a 

következőkből: 

- gregorián zene, 

- reneszánsz kórusmuzsika (Palestrina, Lassus), 

- a középkor hangszeres világi zenéje, 

- kora barokk (Monteverdi, Pucell), 
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- barokk: 

- = J. S. Bach (invenció, fúga, korál, szvit, oratorikus művek), 

- = Händel (oratórium, concerto), 

- = Corelli, Vivaldi (concerto, concerto grosso), 

- klasszicizmus: 

- = szonáta, 

- = szimfónia, 

- = kamarazene, 

- = opera, 

- = versenymű, 

- romantika: 

- = zongoramuzsika (Chopin, Liszt), 

- = dal, 

- = szimfonikus költemény, 

- = opera, 

- a századforduló zenéje: 

- = impresszionizmus, 

- = második bécsi iskola, 

- Bartók, Kodály, Sztravinszkij, 

- kortárs zeneszerzők. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

(A követelményrendszer kapcsolódik a felvételi vizsgák anyagához.) 

- Tudjon a tanuló 

- 30 népdalt stílusosan énekelni és elemezni, 

- 5 műdalt - különböző zenetörténeti stíluskorszakokból - saját 

zongorakíséretével előadni. 

- Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, tudja azokat 

elemezni formailag és harmóniailag; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

- Tudjon éneklőtársakkal kétszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

- Tudjon zongora-ének előadásban c-kulcsos műveket megszólaltatni. 

- Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban, 

tudjon ütemezni. 

- Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 
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- Ismerje az ötfokú, a hétfokú és a modális hangsorokat, tudja ezeket az abszolút 

rendszerben elhelyezni és énekelni. 

- Tudja a hármas- és négyes hangzatokat felépíteni és adott hangnemekben 

elhelyezni. 

- Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

- Tudjon lejegyezni 

- barokk kétszólamú idézetet, 

- klasszikus zenei szemelvényt, 

- XX. századi dallamot. 

- Tudja a c-kulcsokat alkalmazni írásban is. 

- Rendelkezzék a tanuló zenetörténeti áttekintőképességgel. 

- Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti 

alkotásokhoz kötni. 

- Legyen képes önállóan elemezni, tudja tudását kreatív módon alkalmazni 

hangszeres tanulmányaiban is. 

 

 

5.1.2. Zeneelmélet 

A program célja, hogy 

- biztosítsa a zene iránt érdeklődő tanuló számára, hogy műveit, zeneértő emberré 

válhasson, 

- érje el sajátos eszközeivel, hogy a megszerzett ismereteket önállóan is alkalmazó 

tanulókat neveljen, 

- mutasson rá az egyes művészeti stíluskorszakokban a zene és a társművészetek 

kapcsolatára, 

- adjon alapos elméleti felkészülést a főiskolai felvételi vizsgához, 

- tegye alkalmassá a tanulót, hogy speciális felkészítéssel felvételi vizsgát tehessen a 

zeneművészeti szakközépiskola zeneszerzés tanszakára. 

 

A zeneelmélet-tanítás szakirányú feladatai: 

- fejlessze a zenei összefüggésekben való eligazodó-, elvonatkoztató- és rendszerező 

képességet, 

- a tanuló szerezzen jártasságot a funkciós zene összetevőinek ismeretében (harmónia, 

dallam, ritmika, forma stb.), 
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- ismertesse meg a tanulót - zenei és általános tanulmányait, érdeklődését is figyelembe 

véve - az európai zenetörténet más korszakaival is, 

- alakítsa ki azt a látásmódot, mellyel a zenei összefüggéseket - egy-egy tanulmányi 

időszaknak megfelelően - a tanuló önállóan is meg tudja közelíteni, 

- ösztönözze a tanulót, hogy az elsajátított ismeretek alapján, tanulmányaiból kiinduló 

zenei gondolatokat fogalmazzon meg 

(reproduktívból produktív tevékenység), 

- segítse a tanulót a hangszeres tanulmányaiban felmerülő problémák megoldásában 

(dallamvezetés, forma, harmónia, hangnem stb.). 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

- a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia- és formavilágának alapvető jelenségeit, 

- fel hallás után a tanult zenei formákat, 

- fel hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat. 

 

A tanuló legyen képes 

- az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti 

ismereteket az előadásban tudatosan alkalmazni, 

- a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából, 

- egyszerűbb zenei anyagban ének-zongora együtt-játékra, 

- diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni. 

 

A tanuló tudja 

- diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal 

vagy négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben), 

- egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után 

részletesen elemezni, 

- az összetett autentikus kadenciát (4 #, 4 b előjegyzésig) emlékezetből, illetve példákat 

játszani, diktálás után zongorázni (4 #, 4 b előjegyzésig). 
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További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje meg 

- a reneszánsz modális harmóniai fordulatokat (motetták alapján), 

- a barokk polifon szerkesztésmódokat (Bach-invenciók és -fúgák alapján), 

- a diatonikus összhangzattant, s egy-egy jellegzetes alterációt a stíluskörön belül, 

- a romantikus kis formákat, elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül, 

- a XX. század alapvető zenei irányzatait. 

 

A tanuló legyen képes 

- a különböző tanult stílusok harmóniai és formatani jelenségeiben tájékozódni, 

- kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni, 

- a tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákat zongorázni. 

 

A tanuló tudja alkalmazni az általa tanult hangszeres darabok elemzése során - vagy új mű 

esetében - a zeneelmélet tárgyban szerzett ismereteit (formai, harmóniai, dallami). 

 

 

5.1.3.Zenetörténet - zeneirodalom 

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának a célja, hogy 

- a zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során 

képessé válnak a további (egyéni) önművelésre, valamint a zene aktív (öntevékeny) 

művelésére, 

- legyen lehetőségük zenei műveltség szerzésére azoknak is, akik nem tanultak hangszert, 

illetve egyéb elfoglaltságaik miatt már nem, vagy csak kisebb intenzitással képesek 

hangszeres tanulmányokat folytatni. 

 

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai 

- a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, 

- hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése. 

Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb 

megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira, 

stílusjegyeire, társművészeteire, mestereire, alkotásaira. 

Neveljen az értékes zene szeretetére: ösztönözze a tanulókat 
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- 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 tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a zene 

bármely műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud. 

Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében (és 

társművészetekben). 

Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

 

Követelmények a program elvégzése után: 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a tanult zenetörténeti stíluskorszakban. 

Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jellegzetes 

tematikus részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, 

műfajokhoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a 

társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 

Az egyes évfolyamokban elérendő minimális követelményeket a helyi tantervben rögzítse 

a szaktanár az adott tanévben feldolgozandó anyag célirányainak, szerkezetének, a csoport 

összetételének, teljesítőképességének figyelembevételével. 

 

 

5.1.4.Improvizáció 

Az improvizálás és a komponálás a zenealkotás kétféle lehetősége. 

Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az 

azonnaliság ad különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés 

eredménye, melyben a gondolat finomítására, csiszolására nyílik lehetőség. 

A kétféle tevékenység folyamatos és egyidejű jelenléte segíti a kreatív, problémamegoldó 

gondolkodás kialakítását, felkelti és fokozza a figyelmet, döntésre késztet és kialakítja a 

gyors reagáló készséget. 
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Az improvizáció tantárgy szakirányú feladatai: 

- az improvizációs készség kialakításának és fejlesztésének módszeres megvalósítása, 

kiegészítve kompozíciós feladatokkal, esetleg vizuális - és egyéb - analógiákkal, különös 

tekintettel az interdiszciplináris kapcsolatokra, 

- az improvizációnak a zeneművek interpretációs feladataival párhuzamosan és azokkal 

összhangban – kölcsönhatás formájában - szerepet kell kapnia a képzés teljes 

folyamatában, 

- a zenei nyelv spontán, önálló elsajátításának és alkalmazásának segítése, 

- a zenei hallás és ritmusérzék fejlesztése, 

- bizonyos általános képességek (memória, önkontroll, döntési készség, szuggesztivitás) 

fejlesztése, 

- a zenei szerkesztés (összhangzattan, ellenponttan, formatan stb. elemeinek) 

zeneművekben való felismerése és kreatív alkalmazása, 

- tájékozódás a különböző zenei stílusokban, az egyes stílusok mélyebb ismerete és a 

stílusokban való önálló rögtönzőkészség megszerzése, 

- az interpretációs készség fejlesztése, 

- a zenei fantázia és a zenei érzékenység fejlesztése, 

- a zenei kreativitás és általában a kreatív gondolkodás kialakítása és fejlesztése. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

Az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló 

- ismerje a zene alapelemeit és ezek tulajdonságait, 

- ismerje a legfontosabb zenei szerkesztési módokat, 

- sajátítsa el a különböző képzési szintek zenei ismeretanyagát, amelyet a szolfézs és a 

hangszeres tárgyakkal szinkronban tanul, 

- ismerje mindazokat a hangszertechnikai problémákat, amelyek nélkülözhetetlenek a 

meggyőző és hiteles zenei megnyilatkozáshoz, 

- ismerje az egyes zenei stílusok lényegét, a jazz- és a népzene sajátos nyelvezetének 

alapjait, 

- legyen képes a közös improvizációkban egymásra figyelve, kreatív módon részt venni, 

- ismerje a régi és a mai kottaírás különböző lehetőségeit, 
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- az ismeretek birtokában - a hétköznapi beszédhez hasonlóan - tudjon önállóan zenei 

gondolatokat megfogalmazni, törekedve az érzékeny, kifejező zenei megszólaltatásra, 

- legyen képes felfedezni zenei tanulmányain keresztül a világban lévő összefüggéseket és 

törvényszerűségeket, gazdagítva ezáltal saját személyiségét. 

A „B” tagozatos tanulók számára ezen túlmenően követelmény az évenkénti tananyag - 

minőségben és mennyiségben egyaránt - maximális szintű elvégzése. 

 

A továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló az alapfok követelményeire építve legyen képes életkorának megfelelő szintű, 

sajátos zenei megnyilatkozásra és igényes interpretálásra. 

A „B” tagozatos tanulók számára követelmény az „A” tagozatos anyag - minőségben és 

mennyiségben egyaránt – maximális szintű elvégzése. 
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6. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

 

6. 1. Felvételi vizsga:  

Ritmusvizsgálat,  

Hallás utáni visszatapsolás, ének 

 

6. 2. Félévi, évvégi vizsga: 

A számonkérés formája: 

Gyakorlati vizsgabizottság előtt ad adott félév, egész tanév tananyagának megfelelően, az előre 

kiválasztott vizsgadarabokból. 

 

6.3. Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

- A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

- Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

- A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgaelőadás/.  

- A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete 

 

6.4. Osztályozó vizsga: 

Az a tanuló, aki a tanítási év közben a tananyagot hamarabb teljesítette, az egyes 

évfolyamokat átugorni kívánja, így eggyel vagy több évfolyammal magasabban szeretné 

folytatni tanulmányait, az adott tanév(ek) vizsgaanyagából osztályozó vizsgát köteles 

tenni.  

Szintén osztályozó vizsgát köteles tenni az a tanuló, akinek hiányzása meghaladja a 

törvényben foglaltakat, illetve akit felmentettek a tanórai foglalkozásokon való részvétel 

alól. 

A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bizottság 3 főből áll (igazgató vagy ig. 

helyettes és két tanár). Az osztályozó vizsga követelményei megegyeznek az adott 

évfolyam(ok) tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeivel, amely a pedagógiai 

program és helyi tanterv részét képezi. 

 

6.5. Javító vizsga: 

Annak a tanulónak, aki a tanítási év végén főtárgyból és kötelező tárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott, lehetősége van javítóvizsga letételére az adott tanév tananyagából. 
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A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bizottság 3 főből áll (igazgató vagy ig. 

helyettes és két tanár). A javító vizsga követelményei megegyeznek az adott évfolyam 

tantárgyankénti követelményeivel, amely a pedagógiai program és helyi tanterv részét 

képezi. 

 

6.6. Művészeti alapvizsga és záróvizsga 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 

vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 

szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a 

tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, 

amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet 

az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a 

tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

Hangszer, illetve magánének („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy zenetörténet 

- zeneirodalom vagy zeneelmélet vizsgatantárgyak közül választhatnak. 

 

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. 
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Ha a tanuló már 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. 

 

Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is 

szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 

tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga. 

Szolfézs tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként 

külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán 

figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból 

kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

6.6.1. A művészeti alapvizsga részei 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az 

alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” 

tagozatos valamint az elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 
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Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

 

Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, magánének főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer és magánének főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet-zeneirodalom 

 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc. 
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A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer és magánének főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc. 

Hangszer, elmélet és magánének tanszak („B” tagozat): 

- zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 

 

6.6.2. A művészeti záróvizsga részei 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán 

a kötelezően választható elméleti tantárgyakból a hangszer és magánének „A” tagozatos 

főtanszakos tanulók szóbeli vizsgát tesznek. A. „B” tagozatos és elmélet főtanszakos 

tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak 

kell tennie. 

 

Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet-zeneirodalom 

 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, kamarazene főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 
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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. 

 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Főtárgy 

- Zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

Szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet és zeneelmélet főtanszak: 

- Zongora 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

A gyakorlati vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc, zongora kötelező tantárgyból 10-20 

perc. 

 

Kamarazene főtanszak: 

- Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer) 

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 

 

6.6.3. A művészeti alapvizsga tartalma 

Az írásbeli vizsga tartalma 

SZOLFÉZS 

 

„A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

A vizsgán az iskola választhat a) és b) feladat közül. 
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Diktálás, elemzés 

a) feladat 

- Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 vagy 

4/4) lehet, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a 

violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai:forma, 

stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal tizenkétszer 

hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése és 

elemzése. Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-a V 

felépítésű, nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve 

könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsot, 

az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: a funkciók 

bejelölése, formai felépítés, a zenei elemek megjelölése (hármashangzat-felbontás, 

szekvencia, késleltetés stb.). Az idézet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

 

b) feladat 

- Egy magyar népdal első két sorának lejegyzése és kiegészítése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 vagy 

4/4) legyen, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a 

violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. A befejezéshez meg kell adni a 

szöveget. A népdal tizenkétszer hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet előtagjának lejegyzése és 

befejezése két szólamban, vagy felső szólamának lejegyzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-a V felépítésű, 

nehezebb hangközlépéseket nem, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg 

tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot 

és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán tizenkétszer hangozhat el. 

 

Szolfézs főtanszak 

- Egy magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 

A népdal négysoros, 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott és 

éles ritmust, valamint színező hangokat tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, 
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előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet. Ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a 

tizenhatodig. Lehet benne szinkópa, éles és nyújtott ritmus, triola, valamint átkötések. Az 

idézetben előfordulhatnak nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, 

esetleg moduláció is. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

„B” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

- Hangközmenet lejegyzése  

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben (oktávon belüli tiszta, kis és 

nagy hangközök, bővített kvart és szűkített kvint). Diktálás előtt meg kell adni a 

violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel együtt. A hangközlánc 

zongorán hatszor hangozhat el. 

- Hangzatlejegyzés 

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 10 akkord felismerése és 

lejegyzése adott hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és fordításaik, 

valamint domináns szeptim). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést és a 

kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. 

A harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 

 

- Egy négysoros, közepesen nehéz magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az 

elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai 

jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 

 

- Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 legyen. A ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a 

tizenhatodig. Az idézet tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket. 

Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot 

és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 
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Szolfézs főtanszak 

- Hangközmenet lejegyzése 

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben, hangnemi kitérésekkel. 

Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel 

együtt. A hangközlánc zongorán hatszor hangozhat el. 

- Hangzatlejegyzés  

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 10 akkord felismerése és 

lejegyzése adott hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és fordításaik, 

valamint domináns szeptim). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést és a 

kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. 

A harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 

 

- Egy négysoros, közepesen nehéz magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az 

elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai 

jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 legyen. A ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a 

tizenhatodig. Az idézet tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket. 

Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet 

zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 

„A” tagozat 

Hangszer, magánének, főtanszak 

 

- A zenei korszakok felsorolása időrendben. A barokk korszak ideje, rövid általános 

jellemzése és zenei jellegzetességei. 

- A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány 

hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit [táncok, 

táncpárok], fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta 
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jellemzése. Két - a tanuló által ismert, meghallgatott - mű bemutatása (pl. Händel: 

Vízizene, Vivaldi: Négy évszak, Bach: A fúga művészete vagy a Wohltemperiertes Klavier 

kötetei). Egy vokális műfaj jellemzése (pl. Bach kantátái, a kantáták 

tételei). 

- A bécsi klasszicizmus időszakának 3 jelentős és több kevésbé ismert, de fontos 

zeneszerzőjének felsorolása. A klasszikus zene általános jellemzése. A bécsi klasszika 

korszakának jellemzése a barokkal összehasonlítva. A bécsi klasszika 

műfajai és jellemző formái, a szonátaforma részei. Joseph Haydn életéről röviden, 

fontosabb művei; a szimfónia tételei; Haydn szimfóniáinak három korszaka egy-egy 

példán keresztül; a vonósnégyes hangszerei. W. A. Mozart műveinek jellemző 

műfajai egy-egy példával; két különböző műfajú művének részletes bemutatása. 

 

ZENEELMÉLET 

„A” tagozat 

 

Hangszer és magánének főtanszak 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

 

Zeneelmélet főtanszak 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 5#; 5b előjegyzésig. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

 

A szóbeli vizsga tartalma 

SZOLFÉZS 

 „A” tagozat 

Hangszer, magánének főtanszak 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/ barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. 

hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), abból kettőt kotta nélkül, és ismerje az 

énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 
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- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

egyszerű zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és egyéb általános zenei 

kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 „B” tagozat 

Hangszer, magánének főtanszak 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az 

idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 

vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig, tartalmazhat 

változatos ritmikai, dallami 

fordulatokat, átkötéseket; alterált hangokat és hangnemi kitérést, modulációt is. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 4 műzenei szemelvényt (társasének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) 

éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből kettőt kotta 

nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre  vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket 

tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

„A” tagozat 

Hangszer, magánének főtanszak 

- Teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot 

tartalmaz. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket 

tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
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ZENEELMÉLET 

„A” tagozat 

Hangszer és magánének főtanszak 

- Kadenciák és mintapéldák zongorázása a fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

- Zongorázás diktálás után fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

- Számozott basszus zongorázása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

Zeneelmélet főtanszak 

- Nápolyi szextes mintapéldák zongorázása mollba, dúrban. 

- V7 akkord és fordításai; mintapéldák zongorázása. 

- A fentiek zongorázása diktálás után. 

- Zongorázás számozott basszusról. 

Formatani elemzés kottakép után. 

 

A gyakorlati vizsga tartalma 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve 

kamarazene főtanszakon a tanult hangszerből kell tenni. 

 

 

FURULYA 

„A” tagozat 

- Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán (Kállay G.: 

Hangnemgyakorló, Paubon: Etűdök, Baroque 

Solo Book-ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rész nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható 

kamaraműből is (Anon: Greensleeves to a 

Ground, Marcello: d-moll szonáta, Loeillet de Gant: Szonáták op. 1 és op. 3, Vivaldi: F-

dúr szonáta RV 52, d-moll RV 36, 

Telemann: F-dúr szonáta, kamaraművek: Boismortier: Leichte Duos, 6 Suite, Loeillet: 6 

szonáta 2 furulyára, Naudot: 

Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok nehézségi szintjén). 

Az előadási darabot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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„B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólómű (Kállay G.: Hangnemgyakorló, V. Eyck: Variációk, Braun: 

etűdök/Baroque Solo Book, 

Winterfeld: 12 etűd altfurulyára nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható 

kamaraműből is (Telemann: C-dúr szonáta, 

Veracini: a-moll szonáta, Lavigne: Rondeau és Tambourin I-II. tétel, Fesch: F-dúr szonáta 

op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, 

Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára nehézségi szintjén). 

Az etűd és kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

ZONGORA 

„A” tagozat 

A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab (Bach: 18 kis 

prelúdium 13, 15, 18, Händel: 

Válogatott darabok, Telemann: Kezdők zongoramuzsikája nehézségi szintjén). 

- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció (Könnyű szonatinák, 15 

könnyű szonáta, Szonatina album, 

Clementi: C Op. 36 Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, Beethoven: 6 könnyű variáció egy 

svájci népdalra, Csurka: Szonatinagyűjtemény 

I-II. kötet nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Emlékezés, Színházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes 

álmodozás, Pacsirtadal, Schubert: 

Táncok, Keringők nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók Béla: Mikrokozmosz III/84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92, 

Kromatikus invenció IV/97 Nottumo, 

Kodály: Gyermektáncok 5-10 nehézségi szintjén). 

A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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„B” tagozat 

Négy különböző stílusú darab: 

- Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: 18 kis 

prelúdium 9, 16, 17, Kétszólamú 

invenciók C, a, F nehézségi szintjén). 

- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció (15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták A 

Hob. XVI/12, E Hob. XVI/13, 

D Hob. XVI/14, Mozart: 6 bécsi szonatina, Beethoven: Szonatinák, Grazuoli: G-dúr 

Szonáta nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Fantáziatánc, Chopin: Keringők a, h, nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/100 népdalféle, 109 Bali szigetén, 

Mikrokozmosz: V/128, Dobbantós tánc, 

Kurtág: Játékok nehézségi szintjén). 

A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. A vizsgaanyagot kotta 

nélkül kell játszani. 

 

 

6.6.4. A művészeti záróvizsga tartalma 

Az írásbeli vizsga tartalma 

 

SZOLFÉZS 

„A” tagozat 

Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

Diktálás, elemzés 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése és elemzése. Az idézet átlagos 

zenei mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. Előre meg 

kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: 

formai felépítés, zenei értelmezés (felütések, kötések, előadásmódra vonatkozó jelek 

bejelölése), zenei elemek megjelölése (hangzatfelbontás, késleltetés, szekvencia). Az 

idézet zongorán két szólamban nyolcszor hangozhat el. 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam felének lejegyzése és befejezése. Előre meg 

kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet átlagos zenei 

mondat/periódus hosszúságú, amely zongorán hatszor hangozhat el. 
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Szolfézs főtanszak 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek 

változatos dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat 

benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az 

idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet 

tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció 

előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

„B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek 

változatos dallami és ritmikai fordulatok. 

Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az 

előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet 

tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció 

előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

 - Kétszólamú barokk idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos dallami és 

ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg 

kell adni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán 

nyolcszor hangozhat el. 

 - Egyszólamú XX. századi dallam lejegyzése. Az idézet tartalmazhat változatos dallami és 

ritmikai fordulatokat. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el.  

 

A szóbeli vizsga tartalma 

 

SZOLFÉZS 

„A” tagozat 

Hangszer, főtanszak 
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- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 

hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi 

kitérést, esetleg modulációt. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. 

hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az 

énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Szolfézs főtanszak 

- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 

hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami és fordulatokat, 

hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 

- A „hozott anyag”: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján; 10 műzenei szemelvény 

(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig), ezek 

közül három kotta nélkül, saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, 

hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott 

szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

SZOLFÉZS 

„B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

- Periódusnyi dallam lapról éneklése - rövid átnézés után - szolmizálva vagy hangnévvel; a 

dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy 

moduláció előfordulhat benne. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 6 műzenei szemelvényt (társasének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. 

hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az 

énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 
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Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Szolfézs főtanszak 

- Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy hangnévvel; 

az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, lehet benne hangnemi 

kitérés és moduláció is; C-kulcs előfordulhat. 

- A „hozott” anyag: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény 

(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) – ezek 

közül három kotta nélkül – saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, 

hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott 

szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 

„A” tagozat 

Hangszer, kamarazene és zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

- Teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos kérdést 

tartalmaz. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket 

tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

ZENEELMÉLET 

 

„A” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

Mintapéldák zongorázása 5#, 5b-ig amelyekben szerepel 

- váltódomináns, 

- késleltetések, 

- mollbéli akkordok dúrban, 
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- bőszextes hangzatok, 

- könnyebb modulációk, 

- formatani elemzés a négy év anyagából. 

 

A gyakorlati vizsga tartalma  

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve 

a tanult hangszerből kell tenni. 

 

FURULYA 

 

„A” tagozat 

- Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab (Paubon: Études Melodiques 1., 7., Brüggen: 

Etűdök, Linde: Neuzeitliche 

Übungsstücke, Winterfeld: Technische Studien, Telemann: Fantáziák, Eyck: Dér Fluyten 

Lust-hof I-III. nehézségi szintjén). 

- Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) és egy korabarokk, vagy XX. századi 

mű, vagy tétel (Telemann: f-moll 

szonáta, d-moll szonáta, Telemann: Metodikus szonáták 1-6., Vivaldi: G-dúr concerto, 

Dornel: Sonate op. 3 no.7, 3 

altfurulyára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab (Brüggen: 1., Quantz: Solos 1-5./Baroque Solo Book, Eyck, J. 

van: Der Fluyten Lust-hof I-III., 

G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c-moll nehézségi szintjén). 

- Egy teljes szonáta vagy concerto és 1 korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, 

amelyből 1 lehet kamaramű (Krähmer, 

E: Variációk op. 18, Händel: g-moll szonáta (V.), Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, op. 1/6, 

Vivaldi: a-moll piccoloverseny 

RV445 nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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MAGÁNÉNEK 

 

„A” tagozat 

- Egy barokk dal, vagy kantáta-részlet (Händel: Csordul a könnyem, Bach: Már örvendj 

bús lelkem, Purcell: Jöjj, bűvös éj, Bach kantátáinak áriái, ill. A dal mesterei IV., V., VI. 

kötetéből és más gyűjteményekből nehézségi szintjén). 

- Egy bécsi klasszikus szerzők dalaiból (Mozart: Das Vailchen/Az ibolya/ Die 

Zufriedenheit, Haydn: Der Wanderer nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus dal (Schubert: An die Musik, Schumann: Die Lotosblume, Kjui: A 

fecske, Glinka: A pacsirta? Richárd Strauss: Ajánlás nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi szerző dala (Bartók Béla: 8 magyar népdal, Kodály Zoltán: Magyar 

népzene köteteiből /nehézségi fok szerint/, Kelen H., Kerekes J., Kosa P., Farkas F., Fauré, 

Debussy nehézségi szintjén). 

A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 

„B” tagozat 

- Egy barokk kantáta-, vagy oratórium-ária (Parisotti: Arie Antiche I.-II.-III. kötetéből, 

Vivaldi: Glória, Bach kantátái, áriái nehézségi szintjén). 

- Egy bécsi klasszikus szerző igényesebb dala vagy áriája (Mozart: Abendenfindung, 

Ridente la calma, An Chloe, Haydn Fideliti, Das Leben ist ein Traum, Mozart: Figaro 

házassága c. operából megfelelő hangfajok áriái, vagy Bastien és Bastiene 

áriái nehézségi szintjén). 

- Egy nehezebb, romantikus vagy késő romantikus dal, vagy rövidebb romantikus 

operaária (Schubert, Brahms, Liszt, 

Csajkovszkij, Rubinstein, Masenet, Glinka, Grieg dalai vagy Puccini: Lauretta áriája 

nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi szerző dala (Kodály: A magyar népzene, I.-XI. [nehezebb darabok], 

Bartók: 20 magyar népdal., Orbán: Dalok, Wolf: Olasz daloskönyv, Kósa: Válogatott 

dalok, Külföldi szerzők dalai hasonló nehézségi fokon nehézségi szintjén). 

A műveket kotta nélkül kell énekelni. 

 

ZONGORA 

„A” tagozat 

- A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 
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Barokk mű, több szólamú szerkesztésű darab, vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk 

variáció (nehézségi szint: Händel: Könnyű zongora darabok Schaconne, Scarlatti: Szonáta 

C K.513 h K. 377, Bach: Francia szvit G tánctételek). 

- Klasszikus szonáta-tétel (Beethoven: Szonáta G Op. 49 no 2 I tétel, Beethoven: Szonáta 

G. Op. 79.; rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 nehézségi 

szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Kinderszenen, Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül 14., 19, 

Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/102 Felhangok, V/130 Falusi tréfa nehézségi 

szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

Három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Egy barokk mű: többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: h-moll 

háromszólamú invenció, Francia szvit, Esz Allemande, Courande, Sarabande. Scarlatti: A-

dúr szonáta K.453. nehézségi szintjén). 

- Egy klasszikus szonáta-tétel (Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19, Mozart: C-dúr szonáta 

KV. 309 nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Liszt-Zempléni: Etüd 2 a, Liszt: Consolation Desz nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Szonatina, Mikrokozmosz VI/Hat tánc bolgár ritmusban, 

Debussy: Arabesque E nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

6.6.5. Aművészeti alapvizsga és záróvizsga értékelése 

A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Fúvóshangszerek 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

- hangképzés, 

- intonáció, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és díszítések alkalmazása, 
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- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

 

Billentyűs hangszerek 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes test- és kéztartás, 

- hangminőség, billentés, 

- pedálhasználat, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és díszítések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

 

Magánének 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 

- helyes légzés, testtartás, 

- intonáció, 

- helyes ritmus és tempó, 

- zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

- memória, 

- állóképesség, 

- előadásmód, tartalmi érzékenység, 

- technikai és művészi megvalósítás, 

- hangszínek iránti differenciáló képesség, 

- szép, érthető szövegmondás. 
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Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

- 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 értékelésének általános szempontjai 

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

- általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

- zenetörténeti tájékozottság, 

- stílusismeret, 

- formai ismeretek, 

- tájékozódás a zenei műfajok között. 
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7. AZ INTÉZMÉNY VIZSGASZABÁLYOZÁSA 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 100 %-ban megegyeznek 27/1998 MKM rendelet 

1-2. mellékletében meghatározottakkal. 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga letétele alól az a tanuló, aki az 

országos művészeti tanulmányi versenyen a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 

teljesítményt, szintet elérte. 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön 

osztályzattal kell minősíteni. A művészeti alapvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból 

kapott osztályzatok számtani közepe adja. 

Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból 

áll. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 100 %-ban megegyeznek 27/1998 MKM rendelet 

1-2.mellékletében meghatározottakkal. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az 

országos művészeti tanulmányi versenyen a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 

teljesítményt, szintet elérte. 

A tanuló teljesítményét a művészeti záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön 

osztályzattal kell minősíteni. A művészeti záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból 

kapott osztályzatok számtani közepe adja. 

Eredményes művészeti záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgából áll. 
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