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Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Iskola Tagintézmény a „Az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és a tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 
(27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján elkészített Helyi tanterv szerint szervezi meg 
nevelési- oktatási tevékenységét.  
 

I. ZENEM ŰVÉSZETI ÁG 
 
1.1.KLASSZIKUS ZENE 
 
I.I.1. AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNK CIÓI 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
I.I.2.A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI 
 
Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, oboa, klarinét, kürt, trombita, harsona, tuba, szaxofon, 
ütő, gitár, zongora, harmonika, hegedű, gordonka, nagybőgő. 
 
Vokális tanszak: magánének 
 
Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 
 
Egyéb tantárgyak: zenekar 
 
Egyéb tanszak: kamarazene 
 
„A” tagozaton 
 
- 2+6+4 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, gitár, zongora, harmonika, hegedű, 
gordonka) 
 
- 2+4+4 évfolyam (oboa, klarinét, kürt, harsona, tuba, nagybőgő) 
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- 2+4+2 évfolyam (szaxofon) 
 
- 1+6 évfolyam (magánének) 
 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a 
továbbképző évfolyamainak számát jelentik.  
 

Óraterv 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző Tantárgy 
(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező 
tantárgy 

(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(0–2) (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

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

 
„A” tagozat: furulya, fuvola, trombita, ütő, gitár, zongora, harmonika, hegedű, gordonka 
tanszakokon 
 
 
 
 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző Tantárgy 
(1) (2) 1 2 3 4 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező 
tantárgy 

(2) (2) 2 2 2 2     

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

      2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(0–2) (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

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

 
„A” tagozat: oboa, klarinét, kürt, harsona, tuba, nagybőgő tanszak 
 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Tantárgy 
(1) 1 2 3 4 5 6 
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Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2   
Kötelezően választható tantárgy      2 2 
Választható tantárgy (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 
Összes óra: (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
„A” tagozat: magánének tanszak 
 
 
 „B” tagozaton 
 
- 5+4 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, gitár, zongora, harmonika, hegedű, gordonka) 
 
- 3+4 évfolyam (oboa, klarinét, kürt, harsona, tuba, nagybőgő) 
 
- 3+2 évfolyam (szaxofon) 
 
- 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. 
 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző Tantárgy 
(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező 
tantárgy 

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

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

    0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 

Választható 
tantárgy 

(2) (2) (2) 0–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

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

 
„B” tagozat: furulya, fuvola, trombita, ütő, gitár, zongora, harmonika, hegedű, gordonka 
tanszak 
 
 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző Tantárgy 
(1) (2) (1) 2 3 4 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező 
tantárgy 

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

Kötelezően 
választható 

    0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 
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tantárgy 
Választható 
tantárgy 

(2) (2) (2) 0–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

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

 
„B” tagozat: oboa, klarinét, kürt, harsona, tuba, nagybőgő tanszak 
 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 
Kötelezően választható tantárgy    1 1 1 1 
Választható tantárgy (0–2) (0–2) 0–2 1–2 1–2 1–2 1–2 
Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
„B”tagozat: magánének tanszak 

 
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 kamarazene 
tanszakon) 
 
Kötelezően választható tárgy: 
 
- elméleti: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 
- gyakorlati: zongora, kamarazene, zenekar. 
 
Választható tárgy: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, zenekar,  
 
 
Zenei ismeret: a szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom,  
 
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, gitár, harmonika) és magánének 
főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 
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I.I.3. A TANÍTÁSI ÓRÁK SZÁMÁRA ÉS KÉPZÉSI IDEJÉRE V ONATKOZÓ 
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) 
 
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) 
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- hangszer minimum 2x30 perc (egyéni) 
 
Kamarazene: minimum 1x45 perc 
 
A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő. 
 
Zenekar: minimum 2x45 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 
 
- 3. évfolyamtól 20 perc 
 
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 
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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) 
 
Kamarazene: minimum 1x45 perc 
 
A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő. 
 
Zenekar: minimum 2x45 perc 
 
A zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 
tanuló más művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) 
képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt 
vehet. 
 
 
1.1.4. A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELM ÉNYEI, 
FELADATAI 
 
A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 
 
A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a 
dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális 
készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 
 
A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése. 
 
A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás 
kialakítása. 
 
Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 
 
A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 
 
A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 
 
A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, 
a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 
 
A kortárs zene befogadására nevelés. 
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A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 
 
Az értékes zene megszerettetése. A tanulók zenei ízlésének formálása. 
 
A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására 
való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
 
A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 
 
Tehetséggondozás. 
 
A zenei pályát választó 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. 
 
 
 
1.1.5. FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
HANGSZERES TANSZAKOK  
 
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, 
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- 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, 
 
- 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. 
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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, 
 
- 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, 
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- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 
(artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 
 
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére, 
 
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 
kiejteni és leírni azokat, 
 
- ismerje a furulya történetét, rokon hangszereit, 
 
- ismerje a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
 
- dúr és moll skálák 3 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim 
négyeshangzat-felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) hangterjedelem teljes 
kihasználásával (esetleg a fisz3 kihagyható), 
 
- két etűd vagy egy variációsorozat, 
 
- legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
A tanuló 
 
- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak 
megfelelő hangterjedelemben (e1)f1-a3(c3)-ig in F, 
 
- alkalmazza önállóan a hangindítás és zárás különböző módjait (ízlésének és a játszott zenei 
anyagnak megfelelően), 
 
- ismerje az f1-a3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 
segédfogásokat, tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit, 
 
- legyen képes a segédfogások önálló megválasztására, 
 
- rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 
 
- legyen fogalma a furulya történetéről, fizikai sajátosságairól, irodalmáról, különböző 
műfajokban betöltött szerepéről, 
 
- legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő 
zenei kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 
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- 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, 
 
- fürge szimpla-nyelvtechnikával, 
 
- saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 
 
- megfelelő lapról olvasási készséggel. 
 
Tudjon 
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- tisztán intonálni, 
 
- pontos ritmusban játszani, 
 
- dúr és moll hangsorokat játszani 7 #, 7 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 
dominánsszeptim-felbontásokkal f1-a3-ig (in F). 
 
FUVOLA 
 
A fuvolatanítás szakirányú feladatai: 
 
- a helyes légzés kialakítása, 
 
- a kifejező fuvolahang elsajátíttatása, 
 
- a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 
 
- a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 
 
- a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 
 
- a belső hallás fejlesztése, 
 
- a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 
 
- rendszerezett zenei ismeretek átadása. 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
 
- a fuvola történetét, 
 
- a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 
 
- a hangszer irodalmát, 
 
- a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 
 
Tudatosítsa 
 
- a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 
 
- a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 
 
- a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 
 
- a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 
 
- a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 
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- a kottahű játék - mint legfontosabb alapelv - pontos betartását. 
 
Fejlessze a tanuló zenei képességeit 
 
- hangszeres technikáját, 
 
- improvizációs tevékenységét (kreativitását), 
 
- lapról játszási készségét. 
 
Ösztönözze a tanulót 
 
- a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
A tanuló ismerje 
 
- a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 
 
- a hangszer teljes hangterjedelmét, 
 
- a tudatos és helyes légzéstechnikát, 
 
- a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 
 
- a dúr és moll hangnemeket 6 #, 6 b előjegyzésig, 
 
- a bonyolultabb ékesítések (trilla utókával vagy anélkül, kettős ékesítés stb.) írásmódját és 
ritmusát, 
 
- a különböző korok zenéinek díszítésrendszerét (pl. barokk), 
 
- a vibrato szerepét a zenei megvalósításban, 
 
- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 
zenei műszavakat és ezek jelentését, 
 
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 
kiejteni és leírni azokat, 
 
- a jelentősebb fúvolás előadóművészeket. 
 
Legyen képes 
 
- a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 
 
- a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 
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- a különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának fejlesztésére, 
 
- az önálló hangolásra, 
 
- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 
 
- a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 
 
- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
 
- a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato stb.), 
 
- egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes 
 
- dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 
dominánsszeptim-felbontásokkal, szimpla- és duplanyelvvel is, 
 
- szélsőséges dinamikák megvalósítására, 
 
- készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Eördögh, Platonov stb.), 
 
- nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Köhler op. 33-as és op. 66-os 
etűdsorozata), 
 
- egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel, 
 
- hosszabb terjedelmű művek memorizálására (pl. Járdányi: Szonatina, Szervánszky: 
Szonatina stb.). 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
A tanuló legyen képes 
 
- a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 
 
- a tiszta intonációra, 
 
- a hangszerét könnyedén kezelni, 
 
- a levegő tudatos beosztására, 
 
- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
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- a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 
 
- a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 
alkalmazására, 
 
- a különböző zenei korok stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására, 
 
- a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel 
nélküli megtartására, 
 
- az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 
 
- a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 
 
- önállóan 1-2 ütemes rövid zárlati kadenciák (pl. futamok, akkordfelbontás, skálamenetek 
stb.) rögtönzésére, 
 
- egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a 
hangolódugó folyamatos ellenőrzése stb.). 
 
A tanuló rendelkezzék 
 
- megfelelő hangszeres technikával, előadói és formálókészséggel, 
 
- képzelőerővel, 
 
- biztos zenei memóriával, 
 
- koncentrálóképességgel, 
 
- olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 
 
- olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 
elérhetők, 
 
- a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 
 
A tanuló tudja alkalmazni 
 
- a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 
 
- a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló ismerje 
 
- a modem zenei effektusokat, 
 
- az újabb légzéstechnikákat, 
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- a fuvola társhangszereit, azok transzponálási módjait, 
 
- korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 
 
Legyen képes 
 
- biztos hangindításra és -befejezésre, 
 
- nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. kötet, Wehner: 12 
nagy etűd vagy Jean-Jean: Modern etűdök), 
 
- nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai megoldására. 
 
Rendelkezzék 
 
- olyan biztos hangszeres tudással, előadói és formálókészséggel, zenei ismerettel, amelynek 
birtokában zenei pályára is irányítható - közép-, esetleg felsőfokra is. 
 
OBOA 
 
Az oboatanítás szakirányú feladatai 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
 
- az oboa lehetőségeit, irodalmát, hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, 
 
- az oboairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 
 
- az oboa kialakulását, fejlődését, sajátosságait, 
 
- a hangszer részeit, összeállítását, tisztítását, 
 
- a nád szerepét, 
 
- a rokon hangszereket. 
 
Tudatosítsa a kis b és e3 közötti hangok ismeretét, gyors olvasását és fogásait, (egy hang 
többféle fogásának ismeretét és alkalmazását: f-ek, esz-ek). 
 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
 
- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és 
tudatosítsa ezeket, 
 
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező oboahangot, 
 
- differenciált hangindítást és hanglezárást, 
 
- megfelelő tempójú repetíciót, 
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- laza, egyenletes ujjtechnikát, 
 
- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 
 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
 
- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 
 
- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, tiszta intonáció mellett, 
 
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 
 
Tegye jártassá a tanulókat az oboairodalomban előforduló díszítések kivitelezésében. 
 
Fordítson figyelmet 
 
- a megfelelő légzéstechnika, száj-, hangszer-, kéz- és testtartás kialakítására, tudatosítására és 
automatikussá tételére, 
 
- az önkontroll fejlesztésére, 
 
- biztos és differenciált hangindításra és szép hangbefejezés kialakítására, 
 
- kiegyenlített, szép hang létrehozására, megfelelő levegővezetéssel a különböző 
regiszterekben, 
 
- a repetíció gyorsítására a torok és nyelv lazaságának megőrzése mellett, 
 
- a nyelv és az ujjak szinkronjának állandó ellenőrzésére, tökéletesítésére (ujjgyakorlatok, 
szekvenciák különböző artikulációval és ritmusképlettel), 
 
- a hallás, a ritmus- és a tempóérzék fejlesztésére, 
 
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
 
- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
 
- a tudatos zenei memorizálásra, 
 
- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
 
- a rendszeres társas muzsikálásra. 
 
Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
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A tanuló legyen képes 
 
- az oboázáshoz szükséges hasi légzést és rekeszizommal való támaszt alkalmazni, 
 
- szabályos kéz-, hangszer- és testtartással játszani, 
 
- jó hangindítással, közepes és nagy hangon hosszú hangokat fújni, lekerekített befejezéssel, 
 
- megfelelő gyorsasággal egyenletes legato skálameneteket játszani, 
 
- skálák eljátszására 4 #, 4 b előjegyzésig, b-e3 hangterjedelemben (legato, tenuto és staccato, 
fokról fokra, tercmenet, hármashangzatok), 
 
- két teljes etűdöt eljátszani a Schmitt I., Wiedemann- vagy Vizthum-kötetek könnyebb 
etűdjeiből válogatva, 
 
- barokk szonáta vagy concerto lassú és gyors tételpárját, vagy hasonló nehézségű más stílusú 
darabot kotta nélkül, zongorakísérettel előadni. 
 
Ismerje 
 
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 
műszavakat és ezek jelentését, 
 
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 
leírni azokat. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes 
 
- az oboázáshoz szükséges hasi légzést és a rekeszizommal történő támasztást megfelelően 
alkalmazni, 
 
- hosszú (tenuto) és különböző staccato hangokat játszani egy hangot repetálva és 
skálamenetben b-e3 hangterjedelemben, 
 
- két teljes (kétféle karakterű) etűdöt eljátszani megfelelő tempóban a Schmitt I-II. és a 
Wiedemann-kötetekből, 
 
- egy barokk mű lassú és gyors tételét kotta nélkül, zongorakísérettel előadni, korhű, 
technikailag kivitelezhető díszítéssel. 
 
Tudjon 
 
- önállóan hangolni, 
 
- a játékát kontrollálva, gazdaságosan gyakorolni. 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
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Az „A” tagozat végén 
 
A tanuló ismerje 
 
- a hangszerét és tudjon megjavítani apró hibákat, 
 
- a nádkészítés alapfogásait. 
 
Legyen képes 
 
- helyes testtartásra, hangszertartásra, a jó légzéstechnika tudatos alkalmazására, 
 
- oldott, természetes hangszerkezelésre, 
 
- tudatos és kontrollált gyakorlásra, 
 
- dinamikailag árnyalt hangképzésre, 
 
- tiszta intonációval, jó kötéssel és dinamikailag árnyaltan játszani, 
 
- a kéz- és nyelvtechnika összehangolására, 
 
- a fürge szimplanyelv és a duplanyelv használatára, 
 
- képességeinek megfelelő zenei anyag stílusos, zeneileg értelmes, kifejező előadására, 
 
- kamara- és zenekari művek előadásában közreműködni, 
 
- előadási darabokat korhű díszítéssel előadni, 
 
- romantikus műveket vibrato alkalmazásával játszani. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló ismerje a hangszerét és saját nádon fújjon. 
 
Legyen képes 
 
- a sima kötés megvalósítására, 
 
- az összehangolt kéz- és nyelvtechnika tudatos alkalmazására, 
 
- technikájának önálló továbbfejlesztésére. 
 
Tudjon 
 
- a hangszerén b-g3 között egyenletes ujjtechnikával játszani, 
 
- lassú tételeket stílusos variációkkal előadni. 
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KLARINÉT 
 
A klarinéttanítás szakirányú feladatai 
 
Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) hangszerük történetét, 
akusztikai sajátosságainak alapjait, a klarinétirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és 
előadóművészeit, a klarinétcsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket (szaxofon, tárogató). 
 
Alakítson ki 
 
- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és 
tudatosítsa ezeket, 
 
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező klarinéthangot, 
 
- differenciált hangindítást, elválasztást és hanglezárást, 
 
- megfelelő tempójú repetíciót, 
 
- laza, egyenletes ujjtechnikát, 
 
- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást, 
 
- könnyed hangszerkezelést. 
 
Gyakoroltasson rendszeresen 
 
- tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf<ff>pp), az intonáció megtartásával, 
 
- hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, 
 
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 
 
Fordítson figyelmet 
 
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
 
- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
 
- a tudatos zenei memorizálásra, 
 
- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
 
- a rendszeres társas muzsikálásra. 
 
Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
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Az „A” tagozat végén 
 
A tanuló 
 
- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 
légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 
 
- e-f3 hangterjedelemben legyen képes a klarinét biztonságos megszólaltatására, 
 
- tudjon valamennyi regiszterben dinamikailag árnyalt, kulturált hangot képezni, 
 
- alkalmazza játékában a hangindítás és elválasztás különböző módjait, 
 
- ismerje az e-f3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 
segédfogásokat, 
 
- törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 
 
- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 
ujjtechnikával, 
 
- tudjon önállóan hangolni, legyen tisztában a klarinét transzponáló jellegével, 
 
- legyen tisztában a náddal és a nádválasztással kapcsolatos alapvető tudnivalókkal, 
 
- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető módjait, és végezze ezeket önállóan, 
 
- tudjon folyékonyan kottát olvasni, 
 
- ismerje a tanult anyagban előforduló ritmikai elemeket, ütemfajtákat, tempó- és 
karakterjelzéseket, dinamikai és egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 
 
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 
(dinamika, agogika, lassítás, hangsúlyozás stb.), 
 
- rendelkezzen a játszott anyagra vonatkozó formai ismeretekkel, ismerje az egyes 
tételtípusok jellegzetességeit, 
 
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 
kiejteni és leírni azokat, 
 
- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 
hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására. 
 
Legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
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- dúr és moll skálák 4 #, 4 b előjegyzésig tercmenetekkel, hármashangzat-, dominánsszeptim- 
és szűkített szeptim-felbontásokkal, 
 
- Jeanjean: Etűdök I/2. 
 
- egy szabadon választott etűd, az előbbitől eltérő stílusú, 
 
- az alábbi versenyművek bármelyikének lassú tétele: 
 
- Leopold Koželuch: Esz-dúr klarinétverseny 
 
- Tuček: B-dúr klarinétverseny 
 
- Rössler-Rosetti: Klarinétverseny 
 
- egy szabadon választott előadási darab vagy szélső gyors tétel, amely az előbbitől eltérő 
stílusú. 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
A tanuló 
 
- legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására, 
 
- tudjon valamennyi regiszterben széles dinamikai határok közt mozgó, színes, telt, kifejező 
hangot játszani, 
 
- alkalmazza önállóan a hangindítás és hangelválasztás különböző módjait (ízlésének és a 
játszott zenei anyagnak megfelelően), 
 
- ismerje az e-g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 
segédfogásokat, tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit, 
 
- legyen képes a legmegfelelőbb ujjrend önálló megválasztására, 
 
- rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 
 
- legyen fogalma a klarinét történetéről, fizikai sajátosságainak alapjairól, irodalmáról, a 
különböző műfajokban betöltött szerepéről, 
 
- rendelkezzen átfogó ismeretekkel a ritmikai elemekre, ütemfajtákra, tempó- és 
karakterjelzésekre stb. vonatkozóan, 
 
- legyen képes új ismeretek önálló megszerzésére (új ritmikai elemek megértésére, zenei 
műszavak lefordítására, fogások kikeresésére különböző táblázatokból stb.), 
 
- legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő 
zenei kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 
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- a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 
 
- legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási 
darabok, kamarazenei, illetve zenekari szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes 
elsajátítására, a hibák önálló javítására, 
 
- rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról 
olvasási készséggel, zenei képzelőerővel. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes 
 
- legyen képes e-a3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására, 
 
- tudatosan alkalmazni a helyes légzéstechnikát, 
 
- hangsorokat játszani: valamennyi dúr és moll hangnemben hármas- és négyeshangzat-
felbontásokkal, hangközmenetekkel, valamint kromatikus skálát, 
 
- kiegyenlített hangon játszani a különböző regiszterekben, kielégítő intonáció mellett. 
 
Ismerje a különböző előadási jelek jelentését és tudja azokat megvalósítani a hangszerén. 
 
Tudjon 
 
- kielégítően transzponálni „A” klarinétra, 
 
- jól lapról olvasni. 
 
Rendelkezzék alapvető ismeretekkel a nádfaragásról. 
 
SZAXOFON 
 
A szaxofontanítás szakirányú feladatai 
 
A szaktanár ismertesse meg a tanulókkal 
 
- a szaxofon kialakulásának és fejlődésének történetét, 
 
- a hangszer sajátosságait, 
 
- a szaxofon irodalmát, felhasználásának és felhasználhatóságának sokszínűségét (pl. 
alkalmazását szimfonikus és fúvószenekarban, jazz-együttesekben stb.), 
 
- a hangszer legkiválóbb előadóművészeinek munkásságát. 
 
Hangszertechnikailag alakítsa ki 
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- a helyes légzéstechnikát, 
 
- a helyes befúvásmódot és nyelvtechnikát, 
 
- a stabil, de nem merev szájtartást, 
 
- a megfelelő test-, fej-, kéz- és hangszertartást, 
 
- a dinamikailag árnyalt, megfelelően intonált és jól képzett szaxofonhangot. 
 
Fordítson figyelmet 
 
- a helyes légzés gyakorlására, fejlesztésére intenzív légzésfejlesztési gyakorlatokkal, 
 
- a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi gyakorlatok segítségével, 
 
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
 
- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
 
- a tudatos zenei memorizálásra, 
 
- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
 
- a rendszeres társas muzsikálásra. 
 
Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló 
 
- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 
hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 
 
- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 
 
- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 
légzéstechnikát, befúvásmódot, 
 
- sajátítsa el az ajak és a kéz összehangolt munkáját, 
 
- ismerje a szaxofon legáltalánosabban használatos hangterjedelmén belül (b-f3-ig) 
kromatikusan az összes fogást, beleértve a leggyakoribb segéd- és tisztítófogásokat, és tudja 
ezeket alkalmazni a gyakorlatban is, 
 
- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 
 
- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 
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- törekedjék játékában a tiszta intonációra, 
 
- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges technikával, 
 
- tudjon önállóan hangolni, 
 
- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 
 
- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 
zenei műszavakat és ezek jelentését, 
 
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 
(artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 
 
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére, 
 
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 
kiejteni és leírni azokat, 
 
- ismerje a szaxofon történetét, rokon hangszereit, 
 
- ismerje a szaxofon szerepét különböző zenei korszakokban. 
 
Legyen képes 
 
- hangsorokat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, 
 
- egészséges és jól intonált szaxofonhang megszólaltatására. 
 
Rendelkezzék olyan hangszertechnikai és olvasási készségekkel, hogy a továbbképző 
évfolyamokban elkezdhetőek legyenek a C-be történő transzponálási gyakorlatok. 
 
Tudjon 
 
- előadási darabokat kotta nélkül előadni, 
 
- könnyebb kamarazenei és zenekari szólamokat eljátszani. 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
 
- hangszerének transzponáló jellegét, 
 
- a hangszercsalád többi tagját, hangolásukról és hangfekvésükről legyen fogalma, 
 
- a nehezebb előadási daraboknál, a kamarazenei és zenekari szólamoknál leggyakrabban 
előforduló zenei műszavak jelentését. 
 
Legyen képes 
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- hangsorokat játszani 6 #, 6 b előjegyzésig, 
 
- pp-ff-ig a dinamikai skála megvalósítására, 
 
- a hangszer regisztereinek kiegyenlített megszólaltatására. 
 
Rendelkezzék olyan hangszeres és elméleti tudással, amely alapján közreműködhet amatőr 
zenekarban vagy zenei együttesben. 
 
Tudjon nehezebb előadási darabokat kotta nélkül eljátszani. 
 
KÜRT 
 
A kürttanítás szakirányú feladatai 
 
Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 
 
- a hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, 
 
- a kürtirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 
 
- a kürtcsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 
 
Alakítson ki 
 
- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és 
tudatosítsa ezeket, 
 
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező kürthangot, 
 
- differenciált hangindítást, elválasztást és hanglezárást, 
 
- megfelelő tempójú repetíciót, 
 
- laza, egyenletes ujjtechnikát, 
 
- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást, 
 
- könnyed hangszerkezelést. 
 
Gyakoroltasson rendszeresen 
 
- tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf,ff,pp), az intonáció megtartásával, 
 
- hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, 
 
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 
 
Fordítson figyelmet 
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- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
 
- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
 
- a tudatos zenei memorizálásra, 
 
- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
 
- a rendszeres társas muzsikálásra. 
 
Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
A tanuló 
 
- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 
hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 
 
- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 
 
- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 
légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 
 
- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a klasszikus hangterjedelemben, 
 
- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező kürthangot képezni, 
 
- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 
 
- törekedjék játékában a tiszta intonációra, 
 
- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges technikával, 
 
- tudjon önállóan hangolni, 
 
- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 
 
- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 
zenei műszavakat és ezek jelentését, 
 
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 
(artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 
 
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 
kiejteni és leírni azokat, 
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- ismerje a kürt történetét, rokon hangszereit, 
 
- ismerje a kürt szerepét különböző zenei korszakokban. 
 
Legyen képes 
 
- 2 kantiléna, 
 
- 2 különböző karakterű gyakorlat, 
 
- 2 különböző stílusú darab, vagy tétel előadására kotta nélkül. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
 
- egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat, nyelvvel 
és kötve, negyed és nyolcad értékekben), 
 
- egy kantiléna, 
 
- két etűd, 
 
- egy előadási darab - ajánlott: 
 
= Skroup: B-dúr koncert (rövid kadenciával) 
 
= Beethoven: Románc 
 
= Concone: Téma és variáció. 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
A tanuló ismerje hangszere múltját, irodalmát, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek 
munkásságát. 
 
Legyen képes 
 
- természetes, oldott hangszerkezelésre, helyes testtartásra, hangszertartásra, a tudatos 
légzéstechnika alkalmazására, 
 
- C-g2 hangterjedelemben kiegyenlítetten, különböző dinamikai árnyalattal, tiszta 
intonációval játszani, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával, 
 
- életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei 
összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt előadására, szép kifejező kürthangon, 
 
- az előadási darabokat fejből játszani, 
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- technikai szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, 
 
- igényesebb kamarazenei művek előadásában közreműködni. 
 
Rendelkezzék 
 
- a zenei kifejezést lehetővé tevő képzelőerővel, technikával, formálókészséggel, 
 
- koncentrálóképességgel, 
 
- lapról olvasási készséggel, amely a mindenkori darab megszólaltatásához, illetve a 
kamarazenéléshez szükséges. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes 
 
- F-c3 között kiegyenlítetten, tiszta intonációval, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával 
játszani, 
 
- az ajaktrilla megvalósítására. 
 
 
TROMBITA 
 
A trombitatanítás szakirányú feladatai: 
 
- a tanuló egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása, kiemelt 
figyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, 
 
- a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása, 
 
- a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a naponkénti 
gyakorlás szükségletének kialakítása, 
 
- a hangszeres játék megvalósításában részt vevő izmok lazaságának, terhelhetőségének 
tartósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek kialakítása, 
 
- a zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok kialakítása, 
 
- az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő önálló 
felkészülés képességének kialakítása. 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
 
- a trombita történetét, 
 
- a trombitának a rézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött szerepét, 
szakmai lehetőségeit, 
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- a hangszer irodalmát, 
 
- a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat, 
 
- a trombita hazai és külföldi művészeinek munkásságát. 
 
Tudatosítsa 
 
- a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát, 
 
- a helyes szájtartás mint a jó „ansatz”, befúvási mód kialakulása alapfeltételének fontosságát, 
 
- a mindennapi gyakorlás didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti szükségességét, 
 
- a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának fontosságát. 
 
Fejlessze a tanuló 
 
- hallását, belső hallását, „intonációs” képességét, 
 
- hangszeres adottságait, 
 
- hangszertechnikai tudását, 
 
- megformáló- és előadói képességét. 
 
Tegye képessé a tanulókat 
 
- rendszeres, hatékony, igényes gyakorlásra, 
 
- a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavítására, 
 
- a beállított alapfunkciók önellenőrzésére, 
 
- a tiszta intonációra, 
 
- folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stílusos előadásra, 
 
- a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, illetve a 
tempóra vonatkozó utasítások megvalósítására. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
Ismerje a tanuló 
 
- a helyes test- és hangszertartást, 
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- a helyes légzéstechnikát, 
 
- a hangszere múltját, irodalmát, 
 
- a dúr és moll hangnemeket 7 #, 7 b előjegyzésig, 
 
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 
műszavakat és ezek jelentését, 
 
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 
leírni azokat. 
 
Legyen képes 
 
- a helyes légzéstechnika alkalmazására, fejlesztésére, 
 
- az alapvető funkciók helyes alkalmazására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi 
gyakorlatok segítségével: 
 
= fúvóka nélkül, csupán ajakrezgéssel, 
 
= csak fúvókával, 
 
= hangszerrel, 
 
- az előírt hangterjedelmen belül (fisz-b2-ig) kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta 
intonáció megtartásával, 
 
- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 
 
- a tanult darabok stílushű megszólaltatására, 
 
- folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 
 
- a különböző artikulációs előírások (staccato, tenuto, legato, marcato) megszólaltatására, 
 
- skálázni egy oktávon keresztül valamennyi hangnemben. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
 
- egy dúr és egy moll skála 5 képlete a másfél oktávos rendszerben, 
 
- Clodomir: Trombitaiskola I./26., 28., 29., 
 
- Telemann: F-dúr szonáta I-II., vagy 
 
- Händel: B-dúr szonáta I-II. 
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További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
Ismerje a tanuló 
 
- a hangszere múltját, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát, 
 
- a rézfúvós hangszerek közötti azonosságot, különbséget. 
 
Legyen képes a tanuló 
 
- az előforduló légzéstechnikai és funkcionális problémák korrigálására a mindennapi 
gyakorlatok segítségével, 
 
- az előírt hangterjedelmen belül (fisz-c3-ig) kiegyenlített és kifejező hang elérésére, 
 
- a különböző hangindítások, hangbefejezések megvalósítására, 
 
- a különböző nyelvütések (szimpla, dupla, tripla) gyorsaságának fejlesztésére, 
 
- önálló hangolásra, 
 
- a hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
 
- skálázni másfél oktávon keresztül valamennyi hangnemben, 
 
- az adott zenei anyagot egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően, kotta- és 
stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezéssel megszólaltatni. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló rendelkezzék megfelelő állóképességgel. 
 
Ismerje a hangképzés folyamatát. 
 
Legyen képes a tudatos légzéstechnika alkalmazására. 
 
Tudja 
 
- az ajak-, a nyelv- és a manuális technika alapjait, 
 
- az összes dúr és moll skálát a kétoktávos rendszerben, 7 képletben. 
 
HARSONA 
 
A képzés legeredményesebb módjának az tekinthető, ha a tanuló 9-10 éves korában tenoron 
vagy baritonon kezdi a mélyrézfúvós hangszerek tanulását, és csak a tanulmányok 3. évében, 
11-12 éves korban tér át a harsona tanulására, amennyiben fizikuma, muzikalitása erre 
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alkalmassá teszi. A tenoron vagy baritonon megszerzett készségek birtokában kétéves 
harsonaoktatás elegendő a zeneművészeti szakközépiskolai felvételi követelmény eléréséhez. 
 
A harsonatanítás szakirányú feladatai: 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
 
- (életkoruknak megfelelő szinten) a harsona lehetőségeit, irodalmát; hangszerük történetét, 
akusztikai sajátosságait, a harsonairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 
 
- a rokon hangszereket. 
 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
 
- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, száj-, hangszer- és kéztartást, 
tolókezelést és tudatosítsa ezeket, 
 
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező harsonahangot, 
 
- differenciált hangindítást és hanglezárást, 
 
- megfelelő tempójú repetíciót, 
 
- laza, egyenletes kartechnikát, 
 
- pontosan összehangolt nyelv- és karmozgást. 
 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
 
- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti 
megtartásával, 
 
- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 
 
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 
 
Fordítson figyelmet 
 
- a helyes légzés kialakítására, gyakorlására, fejlesztésére intenzív légzésfejlesztési 
gyakorlatokkal, 
 
- a helyes szájtartás kialakítására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi gyakorlatok 
segítségével: 
 
= fúvóka és hangszer nélkül csupán ajakkal, 
 
= csak fúvókával, 
 
= hangszerrel, 
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= mindezek ellenőrzése fúvóka karikával, 
 
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
 
- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
 
- a tudatos zenei memorizálásra, 
 
- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
 
- a rendszeres társas muzsikálásra. 
 
Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
A tanuló 
 
- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 
hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 
 
- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 
 
- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 
légzéstechnikát, befúvásmódot, 
 
- sajátítsa el az ajak és a kéz összehangolt munkáját; harsonánál a helyes tolókezelést, 
 
- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására az előírt hangterjedelemben, 
 
- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 
 
- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 
 
- törekedjék játékában a tiszta intonációra, 
 
- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges technikával, 
 
- tudjon önállóan hangolni, 
 
- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 
 
- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 
zenei műszavakat és ezek jelentését, 
 
- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 
(artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 
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- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére, 
 
- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 
kiejteni és leírni azokat, 
 
- ismerje a használt hangszer történetét, rokon hangszereit, 
 
- ismerje az adott hangszer szerepét különböző zenei korszakokban. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
 
- egy szabadon választott skála és hármashangzat-felbontás két oktávon keresztül, E-b1 
hangterjedelemben, 
 
- két, lehetőleg különböző jellegű gyakorlat (minimális szint: Ujfalusi-Pehl-Perlaki: 
Harsonaiskola II/300., 352.), 
 
- egy előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül (minimum Pergolesi: Ária című mű 
nehézségi szintjén). 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
A légzés, levegővezetés terén tanultak elmélyítése, következetes alkalmazása, az előforduló 
hibák korrigálása. 
 
A hangterjedelem további bővítése, fokozott figyelemmel a szép hangra és a tiszta 
intonációra. 
 
A kamarazenélés és a zenekari játék előtérbe helyezése. 
 
A tanuló ismerjen és tudjon gyakorlatban alkalmazni különböző 
 
- díszítéseket, 
 
- trillákat, 
 
- előkéket, tripla- és duplanyelves megoldásokat. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló ismerje 
 
- hangszere múltját, irodalmát, 
 
- a kiművelt hangszeres technika alapjait. 
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Legyen képes 
 
- minden regiszterben kiművelt harsonahang megszólaltatására, 
 
- biztonságos, pontos, hibátlan hangindításra, 
 
- pontos kézmunkával végrehajtott legato-technikára, 
 
- dupla- és triplanyelv alkalmazására, 
 
- vibratóra és trillákra. 
 
TUBA 
 
A tubatanítás szakirányú feladatai: 
 
- a tanuló egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása - kiemelt 
figyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, 
 
- a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása, 
 
- a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a naponkénti 
gyakorlás szükségletének kialakítása, 
 
- a hangszeres játék megvalósításában részt vevő izmok lazaságának, terhelhetőségének 
tartósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek kialakítása, 
 
- a zenei elképzelések fejlesztése, a zenei előrelátás, a folyamatos kottaolvasás kialakítása, 
 
- a zenei hallás átfogó fejlesztése, 
 
- zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok kialakítása, 
 
- az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő önálló 
felkészülés képességének kialakítása. 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
 
- a tuba történetét, 
 
- a tuba a mélyrézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött szerepét, szakmai 
lehetőségeit, 
 
- a hangszer irodalmát, 
 
- a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat, 
 
- a tuba hazai és külföldi művészeinek munkásságát. 
 
Tudatosítsa 
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- a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát, 
 
- a helyes szájtartás - mint a jó „ansatz”, befúvási mód - kialakulása alapfeltételének 
fontosságát, 
 
- a mindennapi gyakorlás - didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti - szükségességét, 
 
- a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának fontosságát. 
 
Fejlessze a tanuló 
 
- hallását, belső hallását, intonációs képességét, 
 
- hangszertechnikai tudását, 
 
- megformáló- és előadói képességét. 
 
Tegye képessé a tanulókat 
 
- a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavítására, 
 
- a beállított alapfunkciók önellenőrzésére, 
 
- a tiszta intonációra, 
 
- folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stílusos előadásra, 
 
- a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, illetve a 
tempóra vonatkozó utasításainak megvalósítására. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
Ismerje a tanuló 
 
- a helyes szájtartást, légzéstechnikát, befúvást, hangszertartást, a könnyed hangszeres 
játékmódot, 
 
- a rokon rézfúvós hangszereket, 
 
- a tuba felépítését, alkalmazási területeit, 
 
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 
műszavakat és ezek jelentését, 
 
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 
leírni azokat. 
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Legyen képes a tanuló 
 
- ideális tubahang kialakítására, megszólaltatására, 
 
- különböző játékmódok megvalósítására, 
 
- a zenei mondanivaló megformálására (legato, staccato stb.), 
 
- az ajak és a kéz összehangolt munkájának kialakítására, 
 
- a helyes befúvás és légzéstechnika alkalmazására, 
 
- a zenei gyakorlatok, előadási darabok pontos, kottahű előadására, 
 
- az előadási darabok kotta nélküli játszására, 
 
- a gyakorlás során előforduló hibák felismerésére, azok önálló kijavítására, 
 
- a hangszer építéséből fakadó intonációs problémák korrigálására, 
 
- a hangszer önálló behangolására, 
 
- a hangszer szakszerű karbantartására. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
 
- egy dúr vagy moll skála (a tanuló meglévő hangterjedelméhez igazítva), 
 
- két különböző karakterű etűd a végzett anyagból, 
 
- két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel. 
 
A skálát és az előadási darabot kotta nélkül kell játszani. 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
Ismerje meg a tanuló 
 
- a tuba és a rézfúvós hangszerek rokon vonásait (fogások, részhangok, befúvási mód, 
fúvástechnika stb.), 
 
- a tuba irodalmát, 
 
- a zeneirodalom híres tubaszólóit. 
 
Legyen képes a tanuló 
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- a technikailag és művészileg igényesebb előadási darabok, kamarazenei és zenekari művek 
interpretálására, 
 
- a skálaformációkat élénk tempóban, kiegyenlítetten, különböző dinamikai árnyalatokkal 7 #, 
7 b előjegyzésig játszani dúrban és mollban egyaránt, 
 
- az általa képzett hangszerhang szépségét, teltségét, plasztikusságát folyamatosan fejleszteni, 
 
- a megtanult előadási darabok közönség előtti színvonalas bemutatására, 
 
- tiszta intonációra, tiszta hangszeres játékra, 
 
- az önálló munkára. 
 
Tudja alkalmazni a tanuló 
 
- a hangszerhang képzésének fizikai sajátosságait, 
 
- a különböző zenei utasításokat az előadás módjára, tempójára, dinamikájára vonatkozóan. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes 
 
- természetes, oldott hangszerkezelésre, 
 
- helyes test- és hangszertartásra, 
 
- a tudatos légzéstechnika alkalmazására. 
 
Tudjon kontra F és f1 között 
 
- kiegyenlítetten, 
 
- különböző dinamikai árnyalatokkal, 
 
- tiszta intonációval, 
 
- megfelelő nyelvtechnikával játszani. 
 
ÜTŐ 
 
Az ütőhangszer-tanítás szakirányú feladatai 
 
Az ütőhangszerek sokszínűségéből és zeneirodalmi sajátosságaiból eredően a kamarazenélés 
lehetőségeinek megteremtése a hangszertanulás kezdetén. 
 
A társas muzsikálás elősegítése. 
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Az egymáshoz való alkalmazkodásra és egymásra figyelésre nevelés. 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
 
- az ütőhangszercsalád leggyakrabban használatos tagjait, 
 
- a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, 
 
- a helyes ütéstechnikákat. 
 
Fordítson figyelmet 
 
- a különböző hangszerek speciális technikai elemeinek alkalmazására, 
 
- a precíz, pontos ritmikai megoldásokra, külön figyelemmel a legáltalánosabb ütőhangszeres 
elemekre, 
 
- az eltérő kézrendi megoldásokra, 
 
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
 
- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
 
- a tudatos zenei memorizálásra, 
 
- a művek zeneileg igényes kidolgozására. 
 
Végeztessen az egyes zenei kíséret-formákhoz szükséges improvizációs gyakorlatokat. 
 
Tanítsa meg a tanulókat a hangszereken elvégzendő kisebb igazításokra, az üstdob 
hangolására. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Ismerje a tanuló 
 
- az alapfokú művészetoktatási intézményben használatos ütőhangszereket, ezek magyar és 
leggyakrabban használt idegen nyelvű elnevezéseit, 
 
- a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, a helyes ütéstechnikákat, 
 
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 
műszavakat és ezek jelentését, 
 
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 
leírni azokat. 
 
Legyen képes a tanuló 
 
- kottahű játékra és lapról olvasásra folyamatos, mérsékelt tempóban, 
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- árnyalt dinamikák alkalmazására, a hangszínbeli különbségek felismerésére és 
megvalósítására, 
 
- a speciális technikai elemek alkalmazására a különböző hangszereken (tremolo, előkék, 
egyszerű függetlenítés), 
 
- hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt előadására, 
 
- az üstdob önálló hangolására, 
 
- a különböző ütőhangszerek eltérő kézrendi problémáinak megoldására, 
 
- rugalmas beilleszkedésre kamarazenei együttesbe, 
 
- céltudatos, módszeres gyakorlásra. 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Ismerje a tanuló 
 
- a legfontosabb ütőhangszerek múltját, származását, fejlődését, 
 
- az ütőhangszerek irodalmát. 
 
Legyen képes a tanuló 
 
- szép és kifejező hang képzésére a különféle ütőhangszereken, 
 
- nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök és előadási darabok 
megszólaltatására, 
 
- sűrű, egyenletes, árnyalt dinamikájú tremolo alkalmazására a különböző hangszereken, 
 
- zeneileg és technikailag tudatos, módszeres gyakorlásra, a művek önálló megtanulására, 
 
- értelmes, tagolt, kifejező előadásmódra. 
 
Rendelkezzék a tanuló 
 
- megfelelő technikai felkészültséggel, előadói és formálókészséggel, 
 
- egyszerű improvizációhoz szükséges képzelőerővel, 
 
- biztos zenei memóriával és koncentrálóképességgel, 
 
- kamarazenéléshez és zenekari játékhoz szükséges lapról olvasási készséggel, 
 
- megfelelő gyakorlási módszerekkel, amelyekkel a megfelelő technikai készenlét gyorsan 
elérhető, 



 44 

 
- tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 
 
 
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. 
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Ösztönözze a tanulókat a helyes hangszertechnika folyamatos gondozásával szép 
gitárhangszín elsajátítására. 
 
Fordítson figyelmet 
 
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
 
- a precíz hangszerhangolásra, 
 
- a tudatos zenei memorizálásra, 
 
- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
 
- a rendszeres társas muzsikálásra. 
 
Alakítsa ki a lapról játék technikáját, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva. 
 
Tanítsa meg a tanulókat a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzésére. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 
 
Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző stílusú 
darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt 
hangszerjátékot valósítson meg. 
 
Ismerje 
 
- a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 
 
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 
műszavakat és ezek jelentését, 
 
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 
leírni azokat. 
 
Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: 
 
- a fekvésjátékot, fekvésváltást, 
 
- a kis és nagy barré-t, 
 
- a kötéseket (ráütés, elpengetés), 
 
- a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel, 
 
- az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit, 
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- a törtakkord megszólaltatását, 
 
- a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt). 
 
Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására: 
 
- dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler-darabok), 
 
- harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani), 
 
- egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion, 
Robert de Visée). 
 
Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges 
zenei alapismeretekkel és technikai készségekkel. 
 
Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A 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. 
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Legyen képes az életkorának és képességeinek megfelelő zene még árnyaltabb, kifejezőbb 
előadására, mely kiterjed a kötetlenebb előadású romantikus és impresszionista művekre is. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló ismerje a különböző hangeffektusokat és azok használatának módját. 
 
Legyen képes 
 
- a darabok hibátlan megszólaltatására, 
 
- a szólamvezetések pontos megvalósítására, 
 
- természetes, oldott hangszerkezelésre, 
 
- az egész fogólapot uralni, 
 
- tiszta, könnyed fekvésváltásra, 
 
- a vibrato alkalmazására, 
 
- a fontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 
 
- a tiszta játék érdekében történő hangtompítások végrehajtására, 
 
- értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadásra. 
 
Rendelkezzék 
 
- kimunkált előadói és technikai képességekkel, 
 
- biztos memóriakészséggel, 
 
- koncentrálóképességgel, 
 
- hangszere rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges alapvető 
ismeretekkel. 
 
 
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, 
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- a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 
 
Alakítson ki 
 
- a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 
 
- megfelelő kéztartást, 
 
- független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 
 
- rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 
 
- az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek ügyes alá- 
és fölétevését), 
 
- differenciált billentést, ujjvégérzetet. 
 
Tegye képessé a tanulókat arra, hogy 
 
- tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 
 
- tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, kettősfogás, 
tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non 
legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 
 
- tudja a zongorapedálokat megfelelően használni (prolongációs, bal - tompító, jobb), 
 
- a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, hangerőben, 
gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani, 
 
- a zongoradarabokat stílus- és kottahűen játszani. 
 
Fejlessze a tanuló 
 
- muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kíséret 
viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, 
 
- zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 
 
- metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 
 
- kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 
 
- hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák 
alkalmazásával. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
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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, 
 
- 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) 
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A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
 
- 2 fúgaszerkesztésű J. S. Bach-mű (invenciók, kis prelúdiumok, fughetták stb.), 
 
- 1 teljes klasszikus szonáta, 
 
- 1 virtuóz etűd, 
 
- 2 különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik XX. századi magyar mű legyen. 
 
A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
A tanuló ismerje 
 
- hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. Sz. 
Richter, Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György...), 
 
- a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a 
zongorára vonatkozó speciális utasításokra. 
 
Legyen képes 
 
- technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára, 
 
- a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 
hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, 
tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 
 
- saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére, 
 
- a zongorapedálok tudatos használatára, 
 
- 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, 
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- 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. 
 
 
 
 
HARMONIKA 
 
A harmonikatanítás szakirányú feladatai 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
 
- a harmonika alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét, akusztikai sajátosságait, 
regisztereit, azok elnevezéseit, 
 
- a hangszer történetét, fajtáit, a rokon billentyűs hangszereket. 
 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést 
 
- helyes hangszer-, test-, kar- és kéztartást, 
 
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező harmonikahangot, 
 
- sokszínű billentéskultúrát, 
 
- kidolgozott légszekrényvezetést, 
 
- a művek karakterének megfelelő regisztrálási képességet, 
 
- gyors és megbízható regiszterváltási készséget, 
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- differenciált hangindítást és hanglezárást, 
 
- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 
 
- a két kéz függetlenségét, 
 
- a különböző testrészek összehangolt munkáját. 
 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
 
- dúr és moll skálákat különböző tempókban és billentésmódokkal, párhuzamosan és 
ellenmozgásban, oktáv, terc, szext és decima távolságban, 
 
- hármas- és négyeshangzatokat akkordfogásban, különböző felbontásokban, futamokban, a 
skálákhoz hasonló módokon, 
 
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat, 
 
- technikai gyakorlatokat, etűdöket. 
 
Fordítson figyelmet 
 
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
 
- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
 
- a tudatos zenei memorizálásra, 
 
- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
 
- a rendszeres társas muzsikálásra. 
 
Fejlessze a tanuló 
 
- zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 
 
- metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartást, 
 
- hangszerkezelését, technikáját, a kezek függetlenségét az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák 
alkalmazásával, 
 
- légszekrénykezelését, 
 
- muzikalitását a hajlékony dallamformálással, a dallam és kíséret viszonyának igényes 
kimunkálásával, billentéskultúrával. 
 
Tanítsa meg az alapvető karbantartási feladatokat. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
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Az „A” tagozat végén 
 
Ismerje a tanuló 
 
- a zeneművek stílusához jól illeszkedő regiszterek, hangszínek kiválasztásának alapvető 
szempontjait, a regiszterkapcsolók jeleit, a regiszterek oktávfekvéseit, 
 
- 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. 
 
Tudja 
 
- hangszerét helyesen tartani, 
 
- a légszekrény-technikai elemeket automatikusan használni. 
 
Legyen képes 
 
- előre megtervezett légvezetéssel játszani, 
 
- a záróhangokat légszekrénnyel zárni, 
 
- differenciált dinamika alkalmazására, 
 
- valamennyi dinamikai tartomány alkalmazására, 
 
- a zenei formát visszatükröző légvezetésre, 
 
- a bal kéz valamennyi funkciójának használatára, 
 
- szépen vezetett crescendo, decrescendo ívek megvalósítására, 
 
- a hangszere regisztrálási lehetőségeit kihasználni, 
 
- zeneműveket fejből is előadni. 
 
Rendelkezzék 
 
- évfolyamának megfelelően kiművelt hangszeres technikával, 
 
- helyes kéztartással, 
 
- telt, erőteljes mf alaphanggal, 
 
- kifejező játékmóddal, 
 
- a zeneművek stílusának, karakterének megfelelő előadásmóddal, 
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- a hangszere karbantartására vonatkozó alapvető ismeretekkel. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
 
- dúr és összhangzatos moll skálák 6 #, 6 b előjegyzésig, ellenmozgásban, terc- és 
szextmozgásban, hármashangzatokkal, 
 
- 1 élénk tempójú jobbkezes etűd, 
 
- 1 élénk tempójú balkezes etűd, 
 
- 1 élénk tempójú kétszólamú barokk mű, 
 
- 1 többszólamú barokk mű, 
 
- 1 szonatina, 
 
- 1 harmonikadarab kortárs szerzőtől, 
 
- 1 szabadon választott mű. 
 
A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
Ismerje és legyen képes megfelelően előadni a kortárs külföldi és magyar szerzők 
harmonikaműveit. 
 
Legyen képes 
 
- a tanult kéz- és légszekrénytechnikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés szolgálatába 
állítani, 
 
- az alapfok évfolyamaiban elért színvonalának eredményes megőrzésére, annak lehetőség 
szerinti továbbfejlesztésére, 
 
- pontos levegőgazdálkodásra hosszabb légszekrényutak esetén, differenciált dinamika és 
kifejező játékmód mellett is, 
 
- különböző korok és stílusok előadási darabjainak ízléses, igényes előadására, 
 
- egyszerűbb műveket zeneileg és technikailag önállóan megoldani, 
 
- kamarazenei művek előadásában közreműködni. 
 



 55 

Rendelkezzék 
 
- kiművelt hangszeres technikával, 
 
- helyes kéztartással, 
 
- telt, erőteljes mf alaphanggal, 
 
- kifejező játékmóddal, 
 
- a zeneművek stílusának, karakterének megfelelő előadásmóddal, 
 
- a hangszere karbantartására vonatkozó alapvető ismeretekkel. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló ismerje 
 
- lehetőség szerint a bariton balkezes koncertharmonika zenei és technikai sajátosságait, 
 
- a gyors kéztechnika alapjait, a kéz tizenhatod mozgású egyenletes vezetését, az ujjak 
alacsony, aktív, pontos munkáját, 
 
- a „shake” technikát, 
 
- a művek karakterének megfelelő regisztrálás szempontjait, 
 
- a hangszer koncertirodalmát, 
 
- a művek harmóniai, formai szerkezetét, valamint a játszott művek stílusjegyeit. 
 
Legyen képes 
 
- a pontos levegőgazdálkodásra, egyenletes légszekrényvezetésre, pontos, gyors, törésmentes 
légszekrényváltásra, valamint egyenletesen vezetett crescendo, decrescendo ívek 
megvalósítására, 
 
- két-, három-, illetve négyszólamú művek előadására, 
 
- saját kézalkatának megfelelő, célszerű ujjrendeket készíteni, 
 
- a többszólamú művekben tiszta szólamvezetésre, pontos tagolásra, világos, érthető 
megformálásra, 
 
- művészi kifejezésmód, megfelelő stílusismeret és technikai felkészültség birtokában zenei 
élményt nyújtani, 
 
- kifejező és dinamikailag árnyalt hangon játszani, 
 
- a zeneművek érzelmi tartalmát átélni, 
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- szubjektív zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni, 
 
- olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi zenei tudását, 
képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége érettségét. 
 
Tudja a tanult kéz- és légszekrénytechnikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés 
szolgálatába állítani. 
 
Tudjon 
 
- nagyobb terjedelmű műveket előadni, 
 
- kamarazenében - lehetőleg más zenekari hangszerekkel - közreműködni, 
 
- műveket önállóan is elsajátítani, 
 
- ritmikailag pontos, stílusos díszítéseket játszani, 
 
- pontosan kottát olvasni a zenei karakter, a hangok, a ritmus, az ujjrend, a légvezetés, a 
regisztrálás pontos figyelembevételével. 
 
Legyen igénye a zeneművek ideális megformálására. 
 
Rendelkezzék megfelelő alaptónussal. 
 
HEGEDŰ 
 
A hegedűtanítás szakirányú feladatai 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
 
- a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 
 
- a hegedű akusztikai sajátosságait, 
 
- a hangszer hangolását, 
 
- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 
 
- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 
 
- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 
 
- a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
 
- a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 
 
- a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 
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- a vonós hangszercsalád többi tagját. 
 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
 
- megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 
 
- helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 
 
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot, 
 
- differenciált hangindítást és hanglezárást, 
 
- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 
 
- a kezek pontosan összehangolt mozgását. 
 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
 
- hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben, 
 
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 
 
Fordítson figyelmet 
 
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
 
- a különböző vonásnemek elsajátítására, 
 
- a pizzicato-technikára, a pergő-technikára, 
 
- az üveghangok megszólaltatására, 
 
- a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására, 
 
- a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 
 
- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
 
- a tudatos zenei memorizálásra, 
 
- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
 
- a rendszeres társas muzsikálásra. 
 
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
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A tanuló ismerje 
 
- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 
 
- a fontosabb tempó- és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 
 
- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 
 
- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 
 
- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, 
nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése), 
 
- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
 
- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 
 
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 
műszavakat és ezek jelentését, 
 
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 
leírni azokat. 
 
Legyen képes 
 
- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, 
értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően 
megszólaltatni, 
 
- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban 
lapról eljátszani, 
 
- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 
 
- technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 
 
- tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes 
intonációra, 
 
- az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő vonóbeosztás 
alkalmazására, 
 
- szép hangon való, karakteres előadásra, 
 
- a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 
 
Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
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A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
 
- háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 
 
- 2 szabadon választott etűd, 
 
- 1 versenymű saroktétele, 
 
- 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy 1 lassú és 1 élénk tempójú előadási darab. A 
választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
A tanuló legyen képes 
 
- szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani, 
 
- gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, gyors tempójú, technikailag nehezebb 
művek eljátszására, 
 
- a stílusnak és karakternek megfelelő vonásnemek, a célszerű ujjrendek megválasztására, 
 
- igényes intonációra, az előforduló dinamikai fokozatok természetes hangképzéssel való 
megszólaltatására, 
 
- előadási darabokat, kamaraműveket, zenekari szólamokat önállóan is megtanulni. 
 
Bővítse repertoárját. 
 
Lapról játéka olyan fokú legyen, hogy képes legyen beilleszkedni a társas muzsikálásba. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes 
 
- természetes, oldott hangszerkezelésre, 
 
- az egész fogólapot uralni, 
 
- a tiszta intonáció érdekében érzékeny billentésre, folyamatos, könnyed fekvésváltásra, 
 
- a különböző skálákat 3 - esetleg 4 - oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, 
ritmikusan, élénk tempóban játszani, 
 
- differenciált vibrato alkalmazására, 
 
- a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására, 
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- az alapvonások - legato, détaché, martelé, spiccato, staccato - alkalmazására, 
 
- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 
 
Rendelkezzék 
 
- igényes, fejlett hallással, kontrollálóképességgel, 
 
- biztos memóriakészséggel, 
 
- koncentrálóképességgel, 
 
- megfelelő lapról olvasási készséggel. 
 
 
GORDONKA 
 
A gordonkatanítás szakirányú feladatai 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
 
- a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 
 
- a gordonka akusztikai sajátosságait, 
 
- a hangszer hangolását, 
 
- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 
 
- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 
 
- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 
 
- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
 
- a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 
 
- a gordonkairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 
 
- a vonós hangszercsalád többi tagját. 
 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
 
- megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 
 
- helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 
 
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gordonkahangot, 
 
- differenciált hangindítást és hanglezárást, 
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- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 
 
- a kezek pontosan összehangolt mozgását. 
 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
 
- hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi húron 
és fekvésben, 
 
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 
 
Fordítson figyelmet 
 
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
 
- a különböző vonásnemek elsajátítására, 
 
- a pizzicato-technikára, 
 
- az üveghangok megszólaltatására, 
 
- a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 
 
- a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 
 
- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
 
- a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására, 
 
- a tudatos zenei memorizálásra, 
 
- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
 
- a rendszeres társas muzsikálásra. 
 
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
A tanuló ismerje 
 
- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 
 
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 
műszavakat és ezek jelentését, 
 



 62 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 
leírni azokat, 
 
- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 
 
- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 
 
- az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét, 
 
- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, 
nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése), 
 
- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
 
- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést. 
 
Legyen képes 
 
- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, 
értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően 
megszólaltatni, 
 
- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban 
lapról eljátszani, 
 
- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni. 
 
Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- és violinkulcsban. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
 
- dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül, 3 #, 3 b előjegyzésig, tercek és 
szextek, az alsó fekvésekben kettes kötéssel is, 
 
- négy etűd (pl. Dotzauer: Etűdök II.), 
 
- egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele, 
 
- egy előadási darab. 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
Tudjon a tanuló szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani. 
 
Legyen képes gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, virtuózabb darabok 
eljátszására. 
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes tisztán 
 
- 4 oktáv terjedelemben gyors tempóban egyenletesen skálázni, 
 
- hármashangzatokat, terceket és szexteket játszani, 
 
- p és f dinamikában kantilénaíveket megszólaltatni. 
 
Tudjon 
 
- a magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni, 
 
- kifejezően, minden ujjal vibrálni. 
 
Legyen képes 
 
- gördülékeny fekvésváltások végrehajtására, 
 
- mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő-játékra, 
 
- zenei agogikák helyes kivitelezésére, 
 
- a jobb és bal kéz könnyed mozgásainak összehangolására, 
 
- a dinamikai árnyalatok megvalósítására, 
 
- a zenei alapkarakterek (dolce, espressivo, risoluto, grazioso) megjelenítésére. 
 
Ismerje 
 
- az abszolút intonáció fogalmát szemben a temperálttal, 
 
- a különböző vonásnemeket és azok kombinációit. 
 
NAGYBŐGŐ 
 
A nagybőgőtanítás szakirányú feladatai 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
 
- a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 
 
- a nagybőgő akusztikai sajátosságait, 
 
- a hangszer hangolását (külön tekintettel a 4-, illetve az 5-húros nagybőgőkre), 
 
- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 
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- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 
 
- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 
 
- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
 
- a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 
 
- a nagybőgő-irodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 
 
- a vonós hangszercsalád többi tagját. 
 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
 
- megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 
 
- helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 
 
- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező nagybőgőhangot, 
 
- differenciált hangindítást és hanglezárást, 
 
- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 
 
- a kezek pontosan összehangolt mozgását. 
 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
 
- hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben, 
 
- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 
 
Fordítson figyelmet 
 
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
 
- a különböző vonásnemek elsajátítására, 
 
- a pizzicato-technikára, 
 
- az üveghangok megszólaltatására, 
 
- a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 
 
- a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 
 
- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
 
- a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására, 
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- a tudatos zenei memorizálásra, 
 
- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
 
- a rendszeres társas muzsikálásra. 
 
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
A tanuló ismerje 
 
- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 
 
- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 
műszavakat és ezek jelentését, 
 
- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 
leírni azokat, 
 
- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 
 
- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 
 
- az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét, 
 
- a tanult fekvéseket, 
 
- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, 
nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése), 
 
- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
 
- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést. 
 
Legyen képes 
 
- a hangszert és a vonót helyesen tartani, 
 
- tisztán és pontosan játszani, helyesen fekvést váltani, 
 
- szép hangon, különféle vonásokkal skálázni, 
 
- különféle stílusú és tempójú darabokat eljátszani, 
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- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, 
értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően 
megszólaltatni, 
 
- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban 
lapról eljátszani, 
 
- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni. 
 
Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- és violinkulcsban. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
Tudja a tanuló a skálákat hüvelykujjfekvésig bezárólag különféle vonásokkal játszani. 
 
Legyen képes 
 
- megfelelően vonót vezetni és váltani, 
 
- helyesen fekvést váltani, 
 
- többféle artikulációt alkalmazni, 
 
- sokféle dinamikával nagybőgőzni, 
 
- egyszerűbb zenekari szólamrészleteket eljátszani. 
 
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
 
- skála 2 oktávon, 
 
- 2 szabadon választott etűd, 
 
- 3 zongorakíséretes darab. 
 
A választott gyakorlatok egymástól eltérő technikai feladatokat tartalmazzanak, a darabok 
különböző stílusúak legyenek. Az utóbbiakat kotta nélkül kell előadni. 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
Ismerje a tanuló a VII. alapfekvés mellett a hüvelykujjfekvéseket. 
 
Tudjon szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani. 
 
Legyen hasznos tagja zenekarnak, vagy kamarazenei együttesnek. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
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A tanuló legyen képes 
 
- tisztán és pontosan játszani, 
 
- az alapvonások sokrétű alkalmazására, 
 
- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 
 
- természetes, oldott hangszerkezelésre, 
 
- folyamatosan, szép hangon vibrálni, 
 
- a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására, 
 
- gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, 
 
- virtuóz darabok eljátszására. 
 
Rendelkezzék 
 
- igényes és fejlett hallással, 
 
- precíz ritmusérzékkel, 
 
- koncentrálóképességgel, 
 
- biztos memóriával, jó lapról olvasási készséggel. 
 
Ismerje a nagybőgő múltját, irodalmát. 
 
Legyen hasznos tagja zenekarnak, vagy kamarazenei együttesnek. 
 
MAGÁNÉNEK 
 
A magánének-tanítás legfőbb sajátossága, hogy a technikai, zenei képzés mellett alapfeladata 
az énekhang (mint hangszer) kiépítése, képzése. Erre csak a mutálás befejezése után kialakult 
hangképzőszervek (felnőtt gége, illetve hangszalagok) alkalmasak, így a magánének-tanulást 
15-18 éves korban lehet elkezdeni (ez nemtől és hangfajtól függően változik). Az énektanulás 
megkezdéséhez gégeorvosi javaslatot kell beszerezni. 
 
A magánének tárgy tanításának a célja, hogy 
 
- adjon helyes alapot a tanulók hangi adottságai és zenei képességei optimális 
kifejlesztéséhez, 
 
- felkészítse a tanulókat a vokális társas muzsikálásra, 
 
- nyújtson segítséget az énekhang és beszédhang karbantartásában. 
 
A magánének tárgy tanításának szakirányú feladatai 
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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, 
 
- 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. 
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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, 
 
- 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 
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- 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. 
 
ELMÉLETI TÁRGYAK, TANSZAKOK  
 
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, 
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- 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. 
 
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 
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Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig (I). Tudjon 
tájékozódni ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is. 
 
Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és nyújtott 
ritmus, egyszerűbb átkötések (K). 
 
Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J). 
 
Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben (K). 
 
Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I). 
 
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4 
#, 4 b-ig (K). 
 
Ismerje a pentaton hangsort (J-I). 
 
Tudja a dúr és moll hangsorokat 7 #, 7 b-ig (J). 
 
Ismerje a háromféle moll hangsort (J-I), ismerje a modális hangsorokat (J-I). 
 
Tudja megállapítani a hangnemeket - hangszeres anyagához kapcsolódóan is (K). 
 
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 
 
- ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket (K), 
 
- ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, szűkített szeptim 
hangközöket; tudja ezeket kottaképről is azonosítani (J). 
 
Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordítások, valamint a 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), 
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- igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal (K). 
 
Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni (K). 
 
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban alkalmazni): 
 
- a magyar népzene stílusjegyeit, 
 
- a periódus fogalmát, 
 
- a kis formákat, 
 
- a triós formát, 
 
- a szonátaformát, 
 
- a rondót, 
 
- a barokk és klasszikus táncokat (J-I). 
 
Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a zenetörténeti korok, kiemelkedő 
zeneszerzők, műfajok ismeretével (J-I). 
 
Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus és XX. századi 
zenét. 
 
Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 
 
Zenei anyag 
 
Tudjon 
 
- 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül), 
 
- 20 műzenei szemelvényt (ebből 10-et kotta nélkül) énekes, vagy hangszeres előadásban 
megszólaltatni a következő zenetörténeti korokból arányosan: 
 
= középkor, 
 
= reneszánsz, 
 
= barokk, 
 
= klasszika, 
 
= romantika, 
 
= XX. század. 
 
(Ezen belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb terjedelmű művekből.) 
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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, 
 
- 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 
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Azonos a 6 éves tanszakok „B” tagozatos követelményrendszerével, kivéve: 
 
Tudjon lejegyezni 
 
- hangköz- és hangzatmenetet, mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat - 4-5 
meghallgatás alapján, 
 
- kétszólamú dallamot, mely könnyű alterációt tartalmazhat, - 6-8 meghallgatás alapján. 
 
Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi 
hangzókkal és ábécés nevekkel. 
 
Szolfézs főtanszak „B” tagozat 
 
Azonos a 6 évfolyamos „B” tagozat követelményrendszerével, kivéve: 
 
Tudjon lejegyezni 
 
- hangközmenetet, 
 
- hangzatmenetet, mely alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat - 4-5 meghallgatás alapján, 
 
- kétszólamú dallamot, mely alterációt, hangnemi kitérést, modulációt tartalmazhat - 6-8 
meghallgatás alapján. 
 
Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi 
hangzókkal és ábécés nevekkel. 
 
Ismerje fel a funkcióváltásokat. 
 
Ismerje fel a hangnemi kitéréseket és a modulációt. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
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: 
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- melizma, 
 
- főhang, 
 
- váltóhang, 
 
- átmenőhang (J-I). 
 
Ornamensek (I). 
 
Ismerje a kvintkört. (J) 
 
Tudja a dúr és háromféle moll hangsorokat, a vezetőhangokat 7 #, 7 b-ig (J-I). 
 
Ismerje 
 
- az egészhangú skálát, 
 
- az akusztikus hangsort, 
 
- a modellskálákat, 
 
- a Reihe-t (J). 
 
Tudja 
 
- a dodekafónia, 
 
- az aranymetszés fogalmát (J-I). 
 
Ismerje 
 
- a hármas- és négyeshangzatok felépítését (dominánsszeptim, mollbeli VII. fokú szűkített 
szeptim), ismerje fel hallás után, tudja azonosítani kottaképről, és felépíteni abszolút 
rendszerben (K), 
 
- a cluster fogalmát. 
 
Rendelkezzék biztos tájékozottsággal a funkciós zenében: 
 
- ismerje fel a funkciókat hallás után (K), 
 
- ismerje a funkciós fő- és jellegzetes mellékhármasokat (K-J), 
 
- ismerje az alterációk szerepét (J-I), 
 
- ismerje fel a hangnemi kitérést és modulációt - kottakép alapján (J-I). 
 
Ismerje a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: 
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- 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), 
 
- barokk: 
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= J. S. Bach (invenció, fúga, korál, szvit, oratorikus művek), 
 
= Händel (oratórium, concerto), 
 
= Corelli, Vivaldi (concerto, concerto grosso), 
 
- klasszicizmus: 
 
= szonáta, 
 
= szimfónia, 
 
= kamarazene, 
 
= opera, 
 
= versenymű, 
 
- romantika: 
 
= zongoramuzsika (Chopin, Liszt), 
 
= dal, 
 
= szimfonikus költemény, 
 
= opera, 
 
- a századforduló zenéje: 
 
= impresszionizmus, 
 
= második bécsi iskola, 
 
- Bartók, Kodály, Sztravinszkij, 
 
- kortárs zeneszerzők. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
(A követelményrendszer kapcsolódik a felvételi vizsgák anyagához.) 
 
Tudjon a tanuló 
 
- 30 népdalt stílusosan énekelni és elemezni, 
 
- 5 műdalt - különböző zenetörténeti stíluskorszakokból - saját zongorakíséretével előadni. 
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Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, tudja azokat elemezni 
formailag és harmóniailag; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 
 
Tudjon éneklőtársakkal kétszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 
 
Tudjon zongora-ének előadásban c-kulcsos műveket megszólaltatni. 
 
Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban, tudjon 
ütemezni. 
 
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 
 
Ismerje az ötfokú, a hétfokú és a modális hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben 
elhelyezni és énekelni. 
 
Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni. 
 
Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 
 
Tudjon lejegyezni 
 
- barokk kétszólamú idézetet, 
 
- klasszikus zenei szemelvényt, 
 
- XX. századi dallamot. 
 
Tudja a c-kulcsokat alkalmazni írásban is. 
 
Rendelkezzék a tanuló zenetörténeti áttekintőképességgel. 
 
Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti 
alkotásokhoz kötni. 
 
Legyen képes önállóan elemezni, tudja tudását kreatív módon alkalmazni hangszeres 
tanulmányaiban is. 
 
 
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 
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- a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, 
 
- hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése. 
 
Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb 
megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira, 
stílusjegyeire, társművészeteire, mestereire, alkotásaira. 
 
Neveljen az értékes zene szeretetére: ösztönözze a tanulókat 
 
- rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, 
 
- a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, 
 
- a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, 
 
- 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. 
 
KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ, ILLETVE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 
 
FAFÚVÓS KAMARA 
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Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanítás - különösen a nem 
zenei pályára készülő tanulók esetében - az oktató-nevelő munka lényeges, kiemelt elemét 
jelenti. 
 
A fafúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 
 
Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben 
egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással 
töltik. 
 
Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket 
a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes 
elsajátítására és megszólaltatására. 
 
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a 
kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor 
használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak 
feloldására. 
 
A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség 
fejlesztésével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 
 
A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a 
fafúvós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 
 
Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 
 
Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, 
zeneileg igényes megszólaltatására. 
 
Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra. 
 
Ismertesse meg a tanulókkal a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a fafúvókhoz 
leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 
 
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 
 
A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási intézmény és 
egyéb intézmények rendezvényeinek műsorát. 
 
Követelmények a program elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes 
 
- önállóan hangolni, 
 
- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 
 
- jól értelmezhetően be- és leinteni, 
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- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 
 
- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 
 
- saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 
 
- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, 
szólamában visszatalálni, 
 
- önállóan, tisztán intonálni, 
 
- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 
 
- figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között, 
 
- figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 
 
- kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 
 
- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 
 
- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 
 
- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan 
elsajátítani, 
 
- az alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló 
művelésére. 
 
Rendelkezzék 
 
- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 
 
- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika, 
artikuláció, stílus stb. terén, 
 
- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 
 
- minimális partitúraismerettel. 
 
Legyen tisztában 
 
- a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó és a fafúvókhoz leggyakrabban társított egyéb 
hangszerek intonációs sajátosságaival, 
 
- a fafúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak 
írásmódjával és hangzásával. 
 
Ismerje 
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- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen 
kiejteni és leírni azokat, 
 
- az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 
 
RÉZFÚVÓS KAMARA 
 
Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanítás - különösen a nem 
zenei pályára készülő tanulók esetében - az oktató-nevelő munka lényeges elemét jelenti. 
 
A rézfúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai: 
 
- adjon lehetőséget a kamarazene-irodalom megismerésére és a zene aktív művelésére, 
 
- képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, alkotó 
muzsikusokat, 
 
- ismertesse meg a közös zenélés alapszabályait, 
 
- fejlessze a zenei hallást, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei hallás fontosságát, 
 
- ismerkedjék meg a különböző zenei stílusokkal, és előadási hagyományokkal, 
 
- a rézfúvós hangszerek sajátosságaiból adódó problémák megoldása egyes zeneművekben, a 
rézfúvós hangzás kialakítása, amely képlékenyen beépül minden hangszer-összeállításba, 
 
- a nem rézfúvós hangszerekkel való együtt-játék fejlesztése, ezáltal a tanszakok közötti 
„átjárhatóság” lehetősége, előkészítve és segítve a zenekari munkát, 
 
- teremtsen lehetőséget a tanulóknak arra, hogy - az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás 
felhasználásával - érzelmileg harmonikus személyiséggé válhassanak. 
 
Követelmények a program elvégzése után 
 
A tanuló 
 
- rendelkezzék a saját hangszeres évfolyamának megfelelő elméleti és hangszertechnikai 
ismerettel, 
 
- szerezzen jártasságot a lapról olvasásban, mely anyagban a kamarazenei szólamához 
igazodik, 
 
- irányítsa figyelmét a szólamok közötti harmonikus együtt-játékhoz, 
 
- szerezzen jártasságot a kamarazenei játék alapismereteinek elsajátításához: 
 
= intonáció, 
 
= levegővétel - zenei tagolás, 
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= tempóvétel - tempótartás. 
 
Legyen képes 
 
- önállóan hangolni, 
 
- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 
 
- jól értelmezhetően be- és leinteni, 
 
- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 
 
- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 
 
- saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 
 
- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, 
szólamába visszatalálni, 
 
- önállóan tisztán intonálni, 
 
- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 
 
- figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között, 
 
- figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 
 
- megfelelő szinten kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 
 
- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 
 
- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 
 
- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan 
elsajátítani, 
 
- alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló 
művelésére. 
 
Rendelkezzék 
 
- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 
 
- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika, 
artikuláció, stílus stb. terén, 
 
- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 
 
- minimális partitúraismerettel. 
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Legyen tisztában 
 
- a rézfúvós hangszercsaládhoz tartozó és a rézfúvókhoz leggyakrabban társított egyéb 
hangszerek intonációs sajátosságaival, 
 
- a rézfúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak 
írásmódjával és hangzásával. 
 
Ismerje 
 
- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen 
kiejteni és leírni azokat, 
 
- az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 
 
VONÓS KAMARA 
 
A vonós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 
 
Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben 
egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással 
töltik. 
 
Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket 
a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes 
elsajátítására és megszólaltatására. 
 
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a 
kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor 
használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak 
feloldására. 
 
A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó- és alkalmazkodóképesség 
fejlesztésével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 
 
A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a 
vonós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 
 
Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 
 
Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, 
zeneileg igényes megszólaltatására. 
 
Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra. 
 
Ismertesse meg a tanulókkal a vonós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a vonósokhoz 
leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 
 
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában, zongorakivonatban. 
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A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási intézmény és 
egyéb intézmények rendezvényeinek műsorát. 
 
Követelmények a program elvégzése után 
 
A kamarazene, mint választható tárgy esetében 
 
A tanuló legyen képes 
 
- önállóan hangolni, 
 
- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 
 
- jól értelmezhetően be- és leinteni, 
 
- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 
 
- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 
 
- saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 
 
- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, 
szólamába visszatalálni, 
 
- önállóan tisztán intonálni, 
 
- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 
 
- figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között, 
 
- figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 
 
- kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 
 
- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 
 
- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 
 
- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan 
elsajátítani, 
 
- alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló 
művelésére. 
 
Rendelkezzék 
 
- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 
 
- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika, 
artikuláció, stílus stb. terén, 
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- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 
 
- minimális partitúraismerettel. 
 
Legyen tisztában 
 
- a vonós hangszercsaládhoz tartozó és a vonósokhoz leggyakrabban társított egyéb 
hangszerek intonációs sajátosságaival, 
 
- a vonósokhoz társított transzponáló hangszerek szólamainak írásmódjával és hangzásával. 
 
Ismerje 
 
- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen 
kiejteni és leírni azokat, 
 
- az egyes tételtípusok jellegzetességeit, 
 
- a kamarazene-irodalom néhány kiemelkedő alkotását. 
 
A kamarazene mint főtárgy esetében (a fenti követelményeken felül) 
 
Ismerje fel a témabelépéseket és zárlatokat. 
 
A mindenkori vezetőszólamot tudja megkülönböztetni a kísérettől. 
 
Ismerje a barokk zene fontosabb ritmus-konvencióit (nyújtóponthasználat, duola és triola 
kölcsönös alkalmazkodása, inégal játék) és a gyakoribb barokk ékesítések írás- és 
játékmódját. 
 
Ismerje és alkalmazza a klasszikus művekben (főként a kísérő szólamokban) szükséges 
movimento ordinario játékmódot (a hangok elválasztása és határozott indítása), valamint a 
vonó-vibratót (a kötőív alatt staccato ponttal jelölt hangoknak, a zene karakterétől függő, lágy, 
alig érzékelhető elválasztása). 
 
Legyen képes könnyű kamaramű Urtext kiadású szólamát a többi szólammal összehangoltan, 
egyszerű ujjrenddel és vonásjelekkel ellátni. 
 
Tudjon kijelölt szólamból könnyebb művet együttesben lapról játszani. 
 
 
ZENEKAR 
 
A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfok és a 
továbbképző évfolyamok tanulói számára, hogy - az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás 
felhasználásával - érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak. 
 
Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget és 
technikai eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is. 
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Hozzon létre együttműködést a tanulók tudásának különbözőségéből. 
 
Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra. 
 
Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot. 
 
Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát. 
 
A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai 
 
A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal. 
 
A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása. 
 
A „zenekari hallás” fontosságának alakítása, tudatosítása. 
 
A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális-horizontális) fejlesztése. 
 
Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása. 
 
Az arra alkalmas tanulók felkészítése professzionális együttesben való játékra. 
 
A különböző hangszercsoportoknak megfelelő - a zenekari ülésmódból adódó - helyes 
hangszerkezelés kialakítása, egységesítése. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló ismerje meg 
 
- a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit, 
 
- az alapvető zenekari játékmódokat, 
 
- az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait. 
 
Legyen képes 
 
- szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar egészében 
betöltött funkciója szerint eljátszani, 
 
- a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együtt-játékra irányítani figyelmét, 
 
- a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni. 
 
Tudja alkalmazni 
 
- az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket, 
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- a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet, a többszólamúságra, a dinamikai és 
ritmikai folyamatok árnyalására, a tempóvétel és -tartás differenciálására, 
 
- a zenekari kommunikációs lánc (karnagy-zenekar, zenekari szólamok között) folyamatát. 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes 
 
- felnőtt amatőr zenekarban játszani, 
 
- részt venni önálló kamarazenekari produkcióban. 
 
Alkalmazza tudatosan 
 
- a zenekari kommunikációs láncot, 
 
- a zenekari rubato játékot. 
 
III. Fejezet 
 
1.1.6. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 
utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett, 
 
2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi 
vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programja figyelembevételével kell meghatározni. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 
intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 
felkészültsége és tudása. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, 
amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
 
A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az 
intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy 
tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 
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Hangszer, illetve magánének („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy zenetörténet - 
zeneirodalom vagy zeneelmélet vizsgatantárgyak közül választhatnak. 
 
3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 
illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - 
egyéni versenyzőként - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet 
eléri. 
 
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs, zeneelmélet, 
zenetörténet tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és záróvizsga-bizonyítvánnyal, 
akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 
 
4. Előrehozott vizsga 
 
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 
 
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 
tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 
tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti 
alapvizsga, illetve záróvizsga. 
 
Szolfézs tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető. 
 
5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-
külön osztályzattal kell minősíteni. 
 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 
annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 
venni. 
 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 
végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 
 
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. 
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA RÉSZEI 
 
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán 
az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos 
valamint az elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 
 
Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 
 
1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
 
Hangszer, magánének főtanszak („A” tagozat): 
 
- Szolfézs vagy 
 
2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
 
Hangszer és magánének főtanszak („A” tagozat): 
 
- Szolfézs vagy 
 
 
A szóbeli vizsga időtartama 10-20 perc. 
 
3. 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. 
 
 
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA RÉSZEI 
 
A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán a 
kötelezően választható elméleti tantárgyakból a hangszer és magánének „A” tagozatos 
főtanszakos tanulók szóbeli vizsgát tesznek. A. „B” tagozatos és elmélet főtanszakos tanulók 
számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 
 
1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
 
Hangszeres tanszak („ A” tagozat): 
 
- Szolfézs 
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Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 
 
2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
 
Hangszer („A” tagozat): 
 
- Szolfézs  
 
A szóbeli vizsga időtartama 15-25 perc. 
 
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
 
Hangszer főtanszak („A” és „B” tagozat): 
 
- Főtárgy 
 
 
A gyakorlati vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc 
 
 
1.1.7. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA TARTALMA 
 
AZ ÍRÁSBELI VIZSGA TARTALMA 
 
SZOLFÉZS 
 
„A” tagozat 
Hangszer, magánének főtanszakok 
 
Diktálás, elemzés 
- 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-av felépítésű, nehezebb 
hangközlépéseket nem, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó 
szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a 
kezdőhangokat. Az idézet zongorán tizenkétszer hangozhat el. 
 
 „B” tagozat 
 
Hangszer, magánének főtanszakok 
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- 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. 
 
 
2. A SZÓBELI VIZSGA TARTALMA 
 
SZOLFÉZS 
 
„A” tagozat 
 
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak 
 
- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és 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. 
 
- 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 



 94 

 
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. 
 
 
3. A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA 
 
Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve 
kamarazene főtanszakon a tanult hangszerből kell tenni. 
 
FURULYA 
 
„A” tagozat 
 
- Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán (Kállay G.: 
Hangnemgyakorló, Paubon: Etűdök, Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, Giesbert: 
Furulyaiskola 2. rész nehézségi szintjén). 
 
- 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. 
 
„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. 
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tétel, Fesch: F-dúr szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann: Kánonszonáták, 
Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára nehézségi szintjén). 
 
Az etűd és kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
FUVOLA 
 
„A” tagozat 
 
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kötet/56-85., 
Bántai: Válogatott etűdök II. kötet/12., Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1-3. nehézségi szintjén). 
 
- Egy barokk szonátatétel (Marcello: d-moll szonáta, Telemann: F-dúr szonáta valamelyik 
tétele nehézségi szintjén). 
 
- Egy előadási darab (Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszerű előadási 
darabok nehézségi szintjén). 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Platonov: 30 etűd 
1-10., Köhler: Etűdök op.33 no. 1/1-5., Eördögh: Technikai és olvasógyakorlatok 1/1-4. 
nehézségi szintjén). 
 
- Egy barokk szonáta-tételpár (Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén). 
 
- Egy karakterdarab vagy kamaramű (Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén). 
 
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
OBOA 
 
„A” tagozat 
 
- Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű (Sellner: Etűdök, Snieczkovsky: 
Etűdök I., Hinke: Skálaetűdök, Wiedemann: 45 etűd nehézségi szintjén). 
 
- Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is (Albinoni: B-dúr concerto III. t., 
Geminiani: e-moll szonáta: I-IV. t., Sosztakovics: Románc nehézségi szintjén). 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Wiedemann: 45 etűd, Pietzsch: Schule 
für die Oboe, Braun: 18 caprice). 
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- Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is, pl. egy barokk mű lassú és gyors 
tétele, vagy egy barokk tétel és egy karakterdarab (Corelli: Barbirolli: F-dúr concerto, Händel: 
Ária és Rondinella, Telemann: c-moll szonáta, Albinoni: B-dúr concerto: II-III. t., Cimarosa: 
Oboaverseny III-IV. t., Head: Gavotte, Presto, Elégikus tánc, Lawson: Honeysuckle Reg, 
Vivaldi: C-dúr oboaverseny - kis C-dúr P.V. 44-F. VII. no. 4/1. t. nehézségi szintjén). 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
KLARINÉT 
 
„A” tagozat 
 
- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 60-
tól, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II: 13., 28. nehézségi szintjén). 
 
- Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is 
(Dancla: Románc [Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 39.], Weber: Sonatina [Perényi Éva-
Perényi Péter: Repertoár 44], Haydn: Szent Antal korál [200 év klarinétmuzsikája] Barokk és 
klasszika, Mozart: Románc [Klarinétmuzsika 10.], Weber: Vadászkórus [Kis előadási darabok 
19]; Ludwik Kurkiewicz I.: 57., 72., 74., Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 15., 69., 84., 
Balassa György-Berkes Kálmán: Klarinétiskola II.: 13., 27., 28., 30., 74, nehézségi szintjén). 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 86-
tól, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 36., 46., 59., 75.; Jean-Jean I: 2. nehézségi 
szintjén). 
 
- Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is 
(Bärmann: Románc, Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina, Mendelssohn: Dal szöveg nélkül, 
(Berkes: Előadási darabok klarinétra és zongorára II. kötetből a 9-es), Donizetti: Concertino 
II. tétel, Glinka: Vocalise, Tuček: B-dúr klarinétverseny II. tétel, Leopold Kozeluch: Esz-dúr 
Klarinétverseny II. tétel nehézségi szintjén; kamaraművek: Devienne: 6 duó, Kovács Béla: 
Klarinétozni tanulok II.: 72., 86., Balassa György-Berkes Kálmán II.: 31., 40., 55., Kocsár 
Miklós: Ungaresca nehézségi szintjén). 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
SZAXOFON 
 
„A” tagozat 
 
A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 
 
- Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz 
hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Easy Classical Studies (J. Harle, Universal 
Edition UE 17 770) 50., 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z. 14371) 158., 178., 182., 24 könnyű 
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etűd (M. Mule, A. Leduc AL 20455) 5., 13., 35 Studies (J. v. Beekum, Harmónia, HU 3794) 
Valsette (in a), Tiroler Landler (in Esz). 
 
- Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű kíséretes 
előadási darab, legalább az egyik kotta nélkül: J. S. Bach: Gavottes (A. Leduc AL 19 664), B. 
Marcello: Adagio (Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III/5., Simonffy 028), A. Corelli: Adagio 
(A. Leduc AL 25 707), Dancla: Románc (Szaxofonmuzsika kezdőknek - Kraszna L. EMB 14 
251), Fr. Schubert: Sérénade (A. Leduc AL 25 708), Glinka: Vocalise (Simonffy 014), 
Debussy: A lenhajú lány (Hofmeister FH 2136). 
 
Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 
és egy kamaramű. 
 
Egy kíséretes vagy szólóművet lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
Klasszikus irányban tovább tanulni szándékozók számára a vizsga kötelező alaphangszere az 
altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más hangolású hangszer is használható. 
 
- Két különböző karakterű etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az 
alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Schuster-Perényi: 
Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 37., 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z. 14 371) 192., 194., 
201., Szaxofon ABC II. (Perényi, EMB Z 14 299) 99., M. Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc 
AL 20 455) 9., 15., J. v, Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) Square Dance (in B), 
Tarantella (in c), Invention (in f), Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 8. 
 
- Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű kíséretes 
előadási darab, kotta nélkül (pl. egy barokk tételpár esetében még egy más stílusú művet is 
választani kell): G. Fr. Händel: Sicilienne et Gigue (A. Leduc AL 20 834), G. Pescetti: Presto 
(Hresztomatyija 5-6 Muzika 14 103), F. Mendelssohn: Andante (Perényi: Szaxofon ABC 
II/53. EMB 14 299), M. Muszorgszkij: Ódon kastély (Simonffy 053/C), Rimszkij-Korszakov: 
Hindu dal (Simonffy 053/D), Cl. Debussy: A kis néger (Simonffy 074 v. A. Leduc AL 19 
555), E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 19 714). 
 
Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 
és egy kamaramű (pl. egy kíséretes előadási darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes darab 
és egy etűd). 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
 
KÜRT 
 
„A” tagozat 
 
- Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/31., II/47., II/52., II/73. nehézségi 
szintjén). 
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- Két különböző karakterű etűd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/9., II/15., II/16., II/37., 
II/42., II/68., II/90. nehézségi szintjén); az egyik etűd helyett lehet kamaramű is (Tarjáni 
Ferenc: Muzsikáljunk c. gyűjteményéből G. F. Händel: Sándor-ünnep nehézségi szintjén). 
 
- Egy előadási darab (J. Mattheson: Ária, A. J. Varlamov: Orosz népdal, J. A. Hasse: Két tánc, 
G. F. Händel: Bourrée, Mező: Tánc, Schubert: A tavaszhoz nehézségi szintjén), 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Egy skála különböző képletekkel, a meglévő hangterjedelemben. 
 
- Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/110., II/116., II/142., II/155. nehézségi 
szintjén). 
 
- Két etűd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/119., II/150., II/167., II/209. nehézségi 
szintjén; az egyik etűd helyett lehet kamaramű is. 
 
- Egy előadási darab (Beethoven: Románc, Loeillet: Szonáta, Skroup: B-dúr koncert, Frehse: 
Andante, Székely: Szonatina II-III. tétel nehézségi szintjén). 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
TROMBITA 
 
„A” tagozat 
 
- Egy másfél oktávos skála első képlete. 
 
- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./1-65., Clodomir: Petits exercices 1-
21., Arban: Trombitaiskola - ritmustanulmányok, díszítés- és trillaelőkészítő tanulmányok, 
egyszerű díszítések és trillák nehézségi szintjén). 
 
- Egy előadási darab (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./66-74., Baldassari: 
Szonáta, Händel: Hallei szonáta, Rangers: Velencei karnevál, Tornyos: Szonatina nehézségi 
szintjén). 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 
 
- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./1-65., IV./1-53., Clodomir: Petits 
exercices 1-29., Arban: Trombitaiskola - ritmustanulmányok, díszítés- és trillaelőkészítő 
tanulmányok, egyszerű díszítések és trillák nehézségi szintjén. 
 
- Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele (Albinoni: Esz-dúr concerto III-IV. tétel, Albinoni: 
F-dúr concerto I. tétel, Händel: B-dúr szonáta, Telemann: F-dúr szonáta nehézségi szintjén). 
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- Egy, az előbbitől eltérő stílusú előadási darab (Balay: Andante et allegro, Bogár: I. és II. 
Concertino nehézségi szintjén). 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
HARSONA 
 
„A” tagozat 
 
- Egy dúr hangsor másfél oktávon keresztül, a hozzá tartozó hármashangzat-felbontással. 
 
- Egy etűd (Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola II./151., 158., 247., Steiner: Harsona-ABC 
16/2. Andante, 17/1. Andantino, 18/2. Allegretto, 19/2. Allegretto nehézségi szintjén). 
 
- Egy előadási darab (Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből F. Schubert: 
Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. Purcell: Induló 
[26.], Corelli: Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló nehézségű 
előadási darabok). 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel 
(pl.: hármashangzat-felbontás, tercmenet, futóskála, futóskála oktávzárással). 
 
- Egy etűd (Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola I./136., 137., Ujfalusi-Pehl-Perlaki: 
Harsonaiskola II./217., 300., 352., Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I./4. Poco Allegro, 
6. Allegro, 12. Allegretto nehézségi szintjén). 
 
- Egy előadási darab (Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből J. S. Bach: 
Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. B. 
Pergolesi: Ária [34.], Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, 
Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
TENORKÜRT 
 
„A” tagozat 
 
- Egy másfél oktávos skála első képlete. 
 
- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II. 51-116. nehézségi szintjén). 
 
- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből 
F. Schubert: Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. 
Purcell: Induló [26.], Corelli: Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló 
nehézségű előadási darabok). 
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Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Egy másfél oktávos skála három képlettel. 
 
- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II. [51-116.] Clodomir: Etűdök I-II. 
nehézségi szintjén). 
 
- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből J. 
S. Bach: Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. 
B. Pergolesi: Aria [34.], Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, 
Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
BARITON 
 
„A” tagozat 
 
- Egy másfél oktávos skála első képlete. 
 
- Egy etűd (Steiner: Bariton-ABC 56-66; Perényi: 347 etűd harsonára 100-115. nehézségi 
szintjén). 
 
- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c, gyűjteményből 
F. Schubert: Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. 
Purcell: Induló [26.], Corelli: Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló 
nehézségű előadási darabok). 
 
- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Egy másfél oktávos skála három képlettel. 
 
- Egy etűd (Steiner: Bariton-ABC 70-86; Perényi: 347 etűd harsonára 130-137. nehézségi 
szintjén). 
 
- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből J. 
S. Bach: Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. 
B. Pergolesi: Aria [34.], Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, 
Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 
 
- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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TUBA 
 
„A” tagozat 
 
- Egy skála (legalább három variációval). 
 
- Egy gyakorlat (Kietzer: I. kötet, Sára: Tubaiskola, Jakab Gedeon: Tubaiskola I. kötet 172., 
183., 187., 192., gyakorlatainak nehézségi szintjén). 
 
- Egy előadási darab (F. Schubert: Bölcsődal [169], H. Purcell: Rigaudon [166] nehézségi 
szintjén). Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Egy skála (dúr és moll változata, legalább három variációval). 
 
- Egy gyakorlat (Kietzer: I. kötet, Sára: Tubaiskola, Jakab G.: Tubaiskola 1 kötet 161., 163., 
179., 186. gyakorlatainak nehézségi szintjén). 
 
- Egy előadási darab (J. Brahms: Bölcsődal - [176] H. Purcell: Rigaudon - [166] nehézségi 
szintjén). 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
 
 
 
 
ÜTŐHANGSZEREK 
 
„A” tagozat 
 
- Két dobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola 10., 16., 18., 29., 36., II. rész 11., 17., 27.; Keune: 
Kisdobiskola 48., 69., 127., 145., 173. nehézségi szintjén). 
 
- Egy dallamhangszeres mű (Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád nehézségi 
szintjén). 
 
- Egy kamaramű (Krell-Holzmann: Cake Walk Parádé; Camidge: Sonatina; Gebauer: Duó; 
Pleyel: Menuetto; Larson: Mexikói szvit; Zempléni L.: Párok; Váray L.: Gukhe/low drums 
szólam; Jack McKenzie: Három tánc, Bartók Béla: Gyermekeknek 1.,2.,3., Mikrokozmosz 
nehézségi szintjén). 
 
- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
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- Két kisdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola 19., 20., 22., 24. (4/8), 31., 37., II. rész 2., 5., 
14.; Keune: Kisdobiskola 67., 75., 108., 150., 153., 146. nehézségi szintjén). 
 
- Egy skála hármashangzat-felbontással. 
 
- Egy dallamhangszeres mű (Bach: h-moll szvit/1 tétel; Hacsaturján: Rózsalányok tánca; 
Rameau: Gavotte; Händel: a-moll menüett HWV 602, 603 nehézségi szintjén). 
 
- Egy kamaramű (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Zempléni L.: Üzenetek - Hét SMS-
tanulmány dobokra/1 tétel; Váray L.: Gukhe/high drum szólam; Balázs O.: Nyolc trió 5., 6. 
nehézségi szintjén). 
 
- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat kotta nélkül kell játszani. 
 
GITÁR 
 
„A” tagozat 
 
- Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok V-VII. kötet, Carcassi: 25 Etűd op. 60, nr. 3., 
4., 7., 10., Giuliani: Etűdök gitárra op. 100 nr. 13., 15., Leo Brouwer: 10 etűd nr. 1., 5., 6., 7., 
Carcassi: Capriccio, Legnani: Capricci nehézségi szintjén). 
 
- Három különböző stílusú előadási darab (Dowland: Táncok és Fantáziák, Mertz: Magyar 
honi virágok 1., 2., Milán: Pavane-ok, Villa-Lobos: I. IV. prelude, J. S. Bach-Szendrey-
Karper: 20 könnyű darab, de Vissee szvit tánctétel, Mosóczi: 1V-V kötetből klasszikus 
szerzők darabjai, vagy spanyol és latin-amerikai romantikus szerzők darabjai: F. Tárrega: 
Lágrima, Mazurka, Polka, Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2.; vagy XX. századi darabok 
Farkas Ferenc, Bartók-Szendrey nehézségi szintjén). 
 
Az előadási darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok VII-VIII. kötet; Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 
13., 18., 19.; Legnani: Capricciok, Giuliani: Etűdök gitárra op. 48 nr. 19., op. 100 nr. 13., 15.; 
F. Sor: op. 31 nr. 18., 23.; Leo Brouwer: 10 Etűd nr. 9., 10. nehézségi szintjén). 
 
- Három különböző stílusú előadási darab (Francesco da Milano: 14 Fantasie; Luys Milán: 6 
Pavan; J. S. Bach: 20 könnyű darab; Robert de Visée: d-moll szvit; J. S. Bach: d-moll 
prelúdium; klasszikus és romantikus darabok: Mertz: Magyar honi virágok: 3, 4, 5, Tarrega 
darabok vagy spanyol és latin-amerikai szerzők darabjai: Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 
2., 3 nehézségi szintjén). 
 
- XX. századi darabok (Bartók-Szendrey, Farkas Ferenc, Sári J., Huzella, Villa-L., Choros-
Mazurka, Prelűdök nehézségi szintjén). 
 
Az előadási darabokat kotta nélkül kell játszani. 
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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: Szonatina-gyűjtemény I-II. kötet nehézségi 
szintjén). 
 
- Romantikus mű (Schumann: Emlékezés, Színházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes 
álmodozás, Pacsirtadal, Schubert: Táncok, Keringők nehézségi szintjén). 
 
- XX. századi mű (Bartók Béla: Mikrokozmosz III/84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92, 
Kromatikus invenció IV/97 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. 
 
„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. 
 
 
HARMONIKA 
 
„A” tagozat 
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- Egy etűd (Bartók Karola: Harmonikaetűdök, 54., 59., 67. számú Czerny-etűd nehézségi 
szintjén). 
 
- Egy barokk mű (egy barokk tánc vagy egy prelúdium - Bartók Karola: Harmonikaátiratok 
[Bach és Händel kisebb zongoraművei] 15., 23., 27. nehézségi szintjén). 
 
- Egy szonatina-tétel (egy szonatina tétel Bartók Karola-Bogár István Szonatina-album 
harmonikára; Beethoven, Steibelt, Haslinger szonatinája nehézségi szintjén). 
 
- Egy előadási darab (Bartók Karola: Kis előadási darabok harmonikára [Csajkovszkij: Olasz 
dal, Bogár István: Bolgár tánc, Bartók Karola: Harmonika-album] Schumann: Tüzes lovas 
nehézségi szintjén). 
 
- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Dúr és összhangzatos moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, ellenmozgásban, terc- és 
szextmozgásban; hármashangzat-felbontások. 
 
- Egy élénk tempójú jobbkezes etűd (Bartók Karola: Harmonikaetűdök/65., 71. számú 
Czerny-etüd nehézségi szintjén). 
 
- Egy élénk tempójú balkezes etűd (Bartók Karola: Harmonikaetűdök/69., 70., 74. számú 
Czerny-etüd nehézségi szintjén). 
 
- Egy élénk tempójú kétszólamú barokk mű (Régi angol orgonazene - Trevor: John Travers 
Cornet voluntary, Anonimous a-moll voluntary, William Hine Flute piece nehézségi szintjén). 
 
- Egy többszólamú barokk mű (Bartók Karola: Harmonikaátiratok - Bach és Händel kisebb 
zongoraművei/28., 30., 31. nehézségi szintjén). 
 
- Egy szonatina vagy egy nehezebb szonatina tétel (Bartók Karola-Bogár István: Szonatina-
album harmonikára; Sugár Rezső, Hajdú Mihály, vagy Bogár István szonatinája, Diabelli, 
Kuhlau szonatinatételei nehézségi szintjén). 
 
- Egy harmonikadarab kortárs szerzőtől (Bogár István: Hat kis darab, Kis szvit, Csajkin: Kis 
rondó). 
 
- Egy szabadon választott mű nehézségi szintjén. 
 
- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
HEGEDŰ 
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„A” tagozat 
 
- Egy etűd (Dénes: V-VI. Hegedűiskola, vagy Dancla op. 68/2., 9., 14., vagy Dont op. 38, 
vagy Mazas: Études speciales op. 36.1/2., 8., 9. nehézségi szintjén). 
 
- Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel (Beethoven: 
Menuett és Trió, Rameau: Gavotte, Dancla: Variációk-sorozat, Vivaldi: G-dúr koncert I. tétel, 
Seitz: D-dúr koncert I. tétel, Corelli: e-moll, A-dúr szonáta nehézségi szintjén). 
 
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd. 
 
= A játék technikai biztonságának felmérésére (Dont op. 68/12., 15., Mázas: Études speciales 
op. 36. I/2., 7., 9., 15., 17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. nehézségi szintjén). 
 
= Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére (Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, a 
könnyebbek szintjén). 
 
- Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú-gyors) (Boyce: Matelotte, Járdányi: 
Magyar tánc. Wieniawski: Kuyawiak nehézségi szintjén). 
 
- Egy koncert- vagy szonáta-tétel (Komarovszkij: A-dúr koncert I. tétel, Vivaldi: a-moll 
Koncert I. tétel Accolay: a-moll koncert, Seitz: g-moll koncert op. 12 no. 3 I. tétel, Dancla: 
Concert-solo op. 77 no. 2, 3 Telemann: A-dúr szonáta, Händel: E-dúr Szonáta nehézségi 
szintjén). 
 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
GORDONKA 
 
„A” tagozat 
 
- Egy etűd (Somló: Tanulmányok gordonkára, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I. - Schott/1., 2., 
3., 4., 11.; Lee: 40 melodikus etűd op. 31, op. 131 - PWM/1., 5., 13. nehézségi szintjén). 
 
- Két különböző karakterű előadási darab (Mező: 4 magyar népdal, Beethoven: Menüett, 
Mattheson: Ária, G. Marie: La Cinquantain, Beethoven: Szonatina, Dvořak: Melódia 
nehézségi szintjén). 
 
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Két különböző technikai követelményt támasztó etűd: 
 
= a játék mozgékonyságának felmérésére, 
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= kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére, 
 
(Dotzauer: Etűdök I-II. - Klingenberg, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I-II. - Schott 967, Lee: 
40 etűd op. 31 és op. 131-ből - PWM, Kummer Melodikus etűdök op. 57 - Peters nehézségi 
szintjén). 
 
- Két különböző karakterű előadási darab (Popper: Gavotte, Mazurka, Saint-Saëns: A hattyú, 
vagy barokk szonáta-tételpár [lassú, gyors]: Marcello: e-moll szonáta I-II. tétel, Marcello: G-
dúr szonáta III-IV. tétel, de Fesch: C-dúr szonáta, d-moll szonáta, Vivaldi: e-moll szonáta I-II. 
tétel, Vivaldi: a-moll szonáta I-II. tétel vagy egy koncerttétel Klengel: C-dúr Concertino 
nehézségi szintjén). 
 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
NAGYBŐGŐ 
 
„A” tagozat 
 
- Egy skála, hármashangzat-felbontással, 2 oktávon. 
 
- Egy etűd (Montag L.: Nagybőgőiskola II. kötetből 47. old. 21. d-moll etűd, 76. old. 20. G-
dúr etűd; Fr. Simandl: 30 etűdből 3. B-dúr etűd, 8. g-moll etűd, 17. e-moll etűd nehézségi 
szintjén). 
 
- Preklasszikus szonáta 2 - lassú és gyors - tétele B. Marcello: e-moll, a-moll szonáta, Galliar: 
e-moll szonáta, W. de Fesch: F-dúr szonáta nehézségi szintjén). 
 
- Egy előadási darab (Bach: Arioso, Magyar szerzők művei gordonra és zongorára I-II. kötet, 
A. Rubinstein: Melódia nehézségi szintjén). 
 
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Egy skála, hármashangzat-felbontással, 2 oktávon. 
 
- Két különböző technikai követelményt támasztó etűd: 
 
= a játék mozgékonyságának felmérésére, 
 
= kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére 
 
(Montag L.: Nagybőgőiskola II. kötetből 129. old. 2. e-moll etűd, III/B kötetből 32. old. 29. 
B-dúr etűd; E. Stokch: 32 etűdből 3. e-moll etűd, 7. a-moll etűd; Fr. Simandl: 10 etűdből: 4. 
b-moll etűd, 10. d-moll etűd nehézségi szintjén). 
 
- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 1 tétele (W. de Fesch: d-moll 
szonáta, B. Marcello: 6 szonáta, Ariosti: Szonáta; W. Pichl: Koncert, Capuzzi: Koncert, A. 
Vivaldi: a-moll koncert nehézségi szintjén). 
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- Egy előadási darab (Bach: Air, Arioso, Sosztakovics: Adagio, Farkas F.: Népdalszonatina, 
Magyar szerzők művei gordonra és zongorára I-II. kötet, A. Rubinstein: Melódia nehézségi 
szintjén). 
 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
MAGÁNÉNEK 
 
„A” tagozat 
 
- Egy népdalfeldolgozás (Farkas Ferenc: Béres legény..., Molnár-Kern: Szól a kakas már..., 
Zöld erdőben, zöld mezőben... népdalfeldolgozások, ill. a Százszínű csokor c. kötet dalai: 
Pierlala, francia népdal, Vira, portugál népdal nehézségi szintjén). 
 
- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária (A dal mesterei I-II. kötet: 
Scarlatti: Meddig tart e kínos élet, Caldara: Fényben fürdik a táj, Morley: Leány és legény, 
Haydn: Az elhagyott, Beethoven: Szeretlek nehézségi szintjén). 
 
- Egy romantikus dal (Schubert: A vadrózsa, Jókedv, Könnyzápor, Schumann: Az árva, Az 
elhagyott lányka, Zöld hímes rét, Mendelssohn: A dalnak lenge szárnyán, Szívek, ha végül 
válnak, Viszontlátásra, Aratódal, ill. A dal mesterei II-III. kötet dalainak nehézségi szintjén). 
 
A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 
 
„B” tagozat 
 
- Egy dal Kodály: A magyar népzene sorozatból (Kocsi szekér, kocsi szán..., Ludaim, ludaim, 
Bárcsak engem valaki megkérne... nehézségi szintjén). 
 
- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, vagy ária (Caldara: Szívem szép álma; 
Carissimi: Így élni nem tudok; Händel: Jöjj és járjad; Ó, jaj, vajon csak emlék; Pergolesi: 
Nina; Beethoven: Rózsalánc; Mozart: Barbarina áriája a Figaro házassága c. operából, illetve 
A dal mesterei: IV., V., VII/a kötetek dalai nehézségi szintjén). 
 
- Egy romantikus dal (Csajkovszkij: Csak az, ki vágyban ég; Egy szót sem, ó, kérlek; Áldás; 
Brahms: Útban a kedveshez; Vasárnap; Kárbaveszett szerenád, Wolf: Harmatos reggel, illetve 
A dal mesterei VII/c, Énekiskola III., Csajkovszkij: Dalok és románcok darabjai nehézségi 
szintjén). 
 
- Egy XX. századi szerző dala (Farkas: Gitárdalok, Kósa: Veronika dala; Gyermekdalok). 
 
A műveket kotta nélkül kell énekelni. 
 
 
1.1.8. A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA TARTALMA 
 
1. AZ ÍRÁSBELI VIZSGA TARTALMA 
 
SZOLFÉZS 
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„A” tagozat 
 
Hangszer 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. 
 
 
2. A SZÓBELI VIZSGA TARTALMA 
 
SZOLFÉZS 
 
„A” tagozat 
 
Hangszer főtanszak 
 
- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 
hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi 
kitérést, esetleg modulációt. 
 
- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok 
legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, 
hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. 
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az 
énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 
 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
 
SZOLFÉZS 
 
„B” tagozat 
 
Hangszer 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. 
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hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az 
énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 
 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
 
 
3. A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA 
 
Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve a 
tanult hangszerből kell tenni. 
 
FURULYA 
 
„A” tagozat 
 
- Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab (Paubon: Études Melodiques 1., 7., Brüggen: 
Etűdök, Linde: Neuzeitliche Übungsstücke, Winterfeld: Technische Studien, Telemann: 
Fantáziák, Eyck: 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. 
 
FUVOLA 
 
„A” tagozat 
 
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet, vagy 
Köhler: Etűdök op. 33 no. II. kötet valamelyik darabja nehézségi szintjén). 
 
- Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Marcello, Veracini, Telemann 
műveinek nehézségi szintjén). 
 
- Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű vagy kamaramű (Fauré, Doppler, Mező Imre, 
Szervánszky Endre műveiből). 
 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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„B” tagozat 
 
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Köhler: Etűdök op. 33 no. III. 1-5., 
Andersen: 24 etűd fuvolára/1.; Hangversenyetűdök fuvolára c. gyűjtemény valamelyik 
darabja nehézségi szintjén). 
 
- Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Händel: Hat szonáta, egy barokk 
triószonáta két tétele nehézségi szintjén). 
 
- Egy XX. századi mű (Farkas: Bihari román táncok nehézségi szintjén). 
 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
OBOA 
 
„A” tagozat 
 
- Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű (Ferling: 48 etűd, Nazarov: 27 etűd 
oboára, Lamotte: 18 etűd, Schmidt: I-II., Luft: 24 etűd oboára, Kerényi Sándor: 22 etűd 
oboára nehézségi szintjén). 
 
- Egy barokk szonáta, vagy koncert-tételpár, vagy 
 
- Egy karakterdarab, vagy 1 kamarazenei mű. 
 
Javasolt előadási darabok: Donizetti: Szonáta, Telemann: a-moll szonáta, Telemann: g-moll 
szonáta, Vivaldi: d-moll concerto, Vivaldi: a-moll concerto, Marcello: d-moll concerto, 
Bartók: Három csíkmegyei népdal, Gaál: Szonatina, Rösler-Rosetti: F-dúr concerto I., 
Nielsen: Románc és Humoreszk, Glinka: Ária és Rondo, Cimarosa: c-moll oboaverseny I-II. 
 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
A javasolt vizsgaanyag megegyezik az „A” tagozat anyagával, kiegészítve a következőkkel. 
Ferling: 18 gyakorlat, Paessler: 6 capricco, Schumann: 3 románc, Bellini: Concertino, Dubois: 
Középkori ballada, Bozza: Conte pastorale, Haydn: C-dúr oboaverseny, Webber: Concertino, 
Hummel: Bevezetés, Téma és variációk, Ránki: Don Quijote y Dulcinea, Händel: c-moll 
szonáta, Händel: g-moll szonáta, Hindemith: Szonáta. 
 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 
 
KLARINÉT 
 
„A” tagozat 
 
- Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Karakterisztikus etűdök, Jean-Jean: Etűdök I. 
nehézségi szintjén); 
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- Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű (Wagner: 
Adagio, Barat: Szláv dal, Donizetti: Concertino I-II. tétel, Niels Gade: Fantáziadarab op. 43., 
Bartók: Három csíkmegyei népdal, Draskóczy: Korondi táncok; kamaraművek: Pranzer: 3 
duó concertante, Pleyel: Duók: I-II., Devienne: Concertino 2 klarinétra és zongorára 
nehézségi szintjén). 
 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Napi gyakorlatok, Klosé Karakterisztikus 
etűdök, Jean-Jean: Etűdök II. nehézségi szintjén). 
 
- Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű (Danzi: 
Szonáta, Stamitz: Esz-dúr koncert, Weiner: Csűrdöngölő, Dimler: B-dúr klarinétverseny, 
Wasilenko: Keleti táncok, Weber: Variáció op. 33; kamaraművek: Kreutzer: Duók, Pleyel: 
Duók I-II., Pranzer: 3 duó concertante nehézségi szintjén). 
 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
SZAXOFON 
 
„A” tagozat 
 
A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 
 
- Egy szabadon választott dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála legalább három 
előjegyzéssel, hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, ill. szűkített szeptim-
felbontással, minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül. 
 
- Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű az itt felsorolt, ill. a szakközépiskola tantervében 2. 
évfolyamtól szereplő kötetekből; vagy az alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges 
egyéb gyakorlat: Easy Classical Studies (J. Harle, Universal Edition UE 17 770) 49., 66.; 222 
etűd (Perényi É.-P., EMB Z 14 371) 210., 211., 221.; Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III. 
(Simonffy 028) 9.; M. Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20 455) 9., 15.; J. v. Beekum: 35 
Studies (Harmónia HU 3794) Musette (in G); Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 
13-tól; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 9-től; Klosé: 15 dallamos 
gyakorlat (A. Leduc AL 6404) bármely etűd; Ferling: 48 etűd (A. Leduc AL 20 402) bármely 
azonos hangnemű lassú-gyors gyakorlatpár. 
 
- Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű kíséretes 
előadási darab, legalább az egyik kotta nélkül: A. Corelli: Gigue (Muzika 13 672); G. Fr. 
Händel: Allegro, Largo et Final (A. Leduc AL 20 835); G. Fr. Händel: 4. szonáta (A. Leduc 
AL 20 828); J. S. Bach: Badinerie (A. Leduc AL 19 511); J. S. Bach: Esz-dúr szonáta 
(Hresztomatyija 5-6. Muzika 14 103 v. G. Schirmer 45 722); J. B. Singelée: Rondo Op. 63. 
(Perényi: Szax. ABC II/84 EMB 14 299); J. B. Singelée: Solo de concert (H. Lemoine 26 260 
H.L.); A. Chailleux: Andante és Allegro (A. Leduc AL 22 177); E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 
19 714); M. Ravel: Darab Habanera formában (A. Leduc AL 17 679); Götz Nándor: 
Koncertetűdök (Fon-Trade); lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát. 
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- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 
és egy kamaramű. 
 
Egy kíséretes vagy szólóművet minden esetben kívülről kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
Klasszikus irányban tovább tanulni szándékozók számára a vizsga kötelező alaphangszere az 
altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más hangolású hangszer is használható. 
 
- Két dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála, legfeljebb öt előjegyzéssel, 
hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontással, 
minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül. 
 
- Két különböző karakterű, a 6. évfolyam szintjének megfelelő etűd vagy etűd-jellegű egyéb 
mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb 
gyakorlat: Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 19-től; Klosé: 25 mechanikus 
gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 9-től; Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 6404) 
bármelyik etűd; Ferling: 48 etűd (AL 20 402) egy azonos hangnemű lassú-gyors gyakorlatpár; 
lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát. 
 
- Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi színtű kíséretes 
előadási darab, kotta nélkül (ajánlott pl. egy barokk szonáta vagy versenymű lassú-gyors 
tétele, és egy romantikus, impresszionista vagy későbbi mű): J. S. Bach: Szonáta (A. Leduc 
AL 20 831); G. Fr. Händel: 2. szonáta (A. Leduc AL 20 829); G. Fr. Händel: 6. szonáta (A. 
Leduc AL 20 830); A. Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 (Universal Edition UE 19 075); R. 
Schumann: Fantáziadarab (G. Schirmer 45 722); J. B. Singelée: Fantaisie brillante (H. 
Lemoine 26 260 H.L.); J. B. Singelée: Solo de concert (H. Lemoine 26 259 H.L.); E. Bozza: 
Scaramouche (A. Leduc AL 20 299); Busser: Aragon (A. Leduc AL 21 143); Götz Nándor: 
Koncertetűdök (Fon-Trade) bármely darab; lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. 
évfolyam anyagát. 
 
- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 
és egy kamaramű. 
 
Minden esetben összesen két vizsgadarabot kívülről kell játszani: pl. egy kíséretes előadási 
darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes darab és egy etűd. 
 
 
KÜRT 
 
„A” tagozat 
 
- Egy kantiléna transzponálása Esz-kürtben (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/110., II/161., 
II/203. nehézségi szintjén). 
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- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, ill. versenymű, vagy szonáta lassú 
és gyors tétele kotta nélkül; az egyik előadási darab helyett kamaramű játszható; (Schubert: 
Szerenád, Telemann: Allegretto, Mozart: D-dúr kürtverseny, Händel: Ária, Skroup: B-dúr 
koncert, Csajkovszkij: Édes álom, Glinka: Északi fény, Martini: Gavotte, Székely: Szonatina, 
Szervánszky: Kis szvit nehézségi szintjén). 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Transzponálás Esz-, vagy D-kürtben (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/136., II/187. 
nehézségi szintjén). 
 
- Egy etűd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/182., II/193., II/210. nehézségi szintjén). 
 
- Egy kamaramű (Mozart-kürtduók, Haydn: Divertimento, Farkas F.: Régi magyar táncok - 
fúvósötös - nehézségi szintjén). 
 
- Egy előadási darab, vagy 2 különböző karakterű tétel zongorakísérettel (ajánlott előadási 
darabok a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai tanterv 8-10. oldalán, valamint Bogár: 
Változó felhők, Zempléni: Rapszódia). 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
 
TROMBITA 
 
„A” tagozat 
 
- Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 
 
- Egy etűd (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir: Etűdök II., III., IV., VI., és Arban: 
Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén). 
 
- Két különböző karakterű előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is (előadási 
darabok: Albinoni: Esz- dúr, g-moll, C-dúr concerto, Barat: Fantázia, Gedicke: Koncertetűd; 
kamaraművek: Borst: Trombitaduók, Mező Imre: Variációk, Clodomir: Six petits duo és Six 
duo faciles, Reschofsky: Trió, Farkas Ferenc: Régi magyar táncok nehézségi szintjén). 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Egy dúr és 1 moll skála másfél oktávon, öt képlettel. 
 
- Két etűd, vagy 1 etűd és 1 kamaramű (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir: Etűdök 
II., III., IV., VI., és Arban: Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén; kamaraművek: 
Clodomir: Six duo Faciles, Scheidt: Brass: Quintets I-II., nehézségi szintjén). 
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- Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele (Albinoni: Esz-dúr, g-moll, C-dúr concerto, Corelli: 
e-moll szonáta, Purcell: B-dúr szonáta, Vivaldi: d-moll concerto nehézségi szintjén). 
 
- Egy más stílusú előadási darab (Bozza: Capricco nehézségi szintjén). 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
HARSONA 
 
„A” tagozat 
 
- Egy etűd (Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I.: 14. Andante, 16. Allegretto leggiero, 
17. Allegro moderato, 18. Allegro moderato, 19. Andante, 20. Andante con moto, 27. 
Allegretto, 28. Mazurka, 30. Allegro moderato, 31. Allegretto, 32. Allegro moderato 
nehézségi szintjén). 
 
- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű 
is: barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú 
tempójú előadási darab (az ajánlott darabokat lásd a hatályos tanterv 46. oldalán). 
 
- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Makovecz: 
Válogatott etűdök harsonára I.: 33-35., 37., 38., 44., 46-50.; II.: 3., 4., 9-12., 14-16., 18., 20., 
21., 29., 30., 32., 33., 38-40., 46. gyakorlatok nehézségi szintjén). 
 
- Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stílusú előadási darab 
zongorakísérettel (az ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai 
tantervben). 
 
- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
TENORKÜRT 
„A” tagozat 
 
- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 
hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 
 
- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Varasdy-
Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola IV. 1-30. nehézségi szintjén). 
 
- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű 
is: barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú 
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tempójú előadási darab (az ajánlott darabok: Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, Vivaldi: 
Szonáták, valamint a trombitairodalom szólóművei). 
 
- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 
hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 
 
- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Varasdy-
Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola IV. 30-53. nehézségi szintjén). 
 
- Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stílusú előadási darab 
zongorakísérettel (az ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai 
trombita tantervben). 
- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
 
 
 
 
BARITON 
 
„A” tagozat 
 
- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 
hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 
 
Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Kopprasch: 
Technikai etűdök 7-16. Perényi: 347 etűd harsonára 250-270. nehézségi szintjén). 
 
- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű 
is: barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú 
tempójú előadási darab (az ajánlott darabok: Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, Vivaldi: 
Szonáták, valamint a trombitairodalom szólóművei). 
 
- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 
hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 
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- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Kopprasch: 
Technikai etűdök 7-22. Perényi: 347 etűd harsonára 250-270; Bordogni: Vocalises nehézségi 
szintjén). 
 
- Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stílusú előadási darab 
zongorakísérettel (az ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai 
harsona tantervben). 
 
- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
TUBA 
 
„A” tagozat 
 
- Két etűd (Kietzer Tubaiskola I-II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet 291., 297. 
gyakorlatok nehézségi szintjén). 
 
- Két előadási darab (G. F. Händel: Siciliana, W. A. Mozart: Menuet nehézségi szintjén). 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Két gyakorlat (Kietzer Tubaiskola I-II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet 291 297. 
gyakorlatok nehézségi szintjén). 
 
- Két előadási darab (B. Marcello: Szonáta I. tétel, Hidas F.: Három kis tétel tubára nehézségi 
szintjén). 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
ÜTŐHANGSZEREK 
 
„A” tagozat 
 
- Két kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész 
16.,18.,35.; Keune: Kisdobiskola 84., 135., 148., 161., 176.; Knauer: Üstdobgyakorlatok 6., 
11., 15., 20. gyakorlat nehézségi szintjén). 
 
- Egy dallamhangszeres mű (Dvořak: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner: Rókatánc, 
Haydn: Magyaros rondo nehézségi szintjén). 
 
- Egy kamaramű (Bartók Béla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis imádság, 
Joplin: Ragtime - Percherine, Entertrainer, John O’Reilly: Három epizód, G. d. Monica: 
Movi-rock, Steve Reich: Zene fadarabokra, Balázs O.: Nyolc trió/1 tétel, Sigfried Fink: 
Trommeltanz/Junior’s beat nehézségi szintjén). 
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- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
A megszólaltatott gyakorlatok száma változtatható, de a vizsgázó ritmus- és dallamhangszeres 
műveket is szólaltasson meg. A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű 
kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Két kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész 20., 
21., 26., 29., 30.; Keune: Kisdobiskola 83., 97., 138., 147., 158.; Knauer: Üstdobgyakorlatok: 
14., 19., 24., 27., 33., 46.; S. Fink: Kisdobszvit - Marcia nehézségi szintjén). 
 
- Egy skála hármashangzat-felbontással (4#/4b-től). 
 
- Egy hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és 
gyors tétele: J. S. Bach: a-moll partita, Rimszkij-Korszakov: Dongó, Gounod: Faust/Tánc 
no.6, Vivaldi: a-moll hegedűverseny, Masser: Etűdök/1 tétel, Bach: Seven chorales/1 korál, 
Luis Milan: Pavana, Händel: Spanish Royal Marsh, Haydn: Sonata no. 9. Hob XVI/4, W. 
Kraft: Francia szvit, M. Getano: Multiple Episode, Cserepnyin: Szonatina, S. Fink: Etudes in 
Jazz nehézségi szintjén). 
 
- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével kotta nélkül kell 
játszani. 
 
GITÁR 
 
„A” tagozat 
 
- Egy etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 nr. 1., Aguado: Etűdök II. 
kötetből nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 nr. 20., 21., Leo Brouwer 8., 9., 10. nehézségi 
szintjén). 
 
- Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes (reneszánsz és 
barokk darabok: John Dowland: Táncok és Fantáziák; J. S. Bach: Könnyű tánctételek 
(Lantszvitek cselló szvit); klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli, Giuliani, F. Sor 
művei; tételek Vivaldi gitárversenyeiből, Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc, F. Tarrega: 
Marieta, Rosita nehézségi szintjén). 
 
- XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc, Villa-Lobos: Prelud II. V.). 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Két különböző karakterű etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden 
op. 29 nr. 4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. nr. 22., 23., 24., Villa-Lobos: Etűdök nehézségi 
szintjén). 
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- Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy versenymű 
több tétele, vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű (reneszánsz szerzők: Bakfark Bálint, J. 
Dowland: Luis Mylan, Gaspar Sanz, Frescobaldi művei, J. S. Bach: Lantszvitek és 
csellószvitek tételei, valamint szonáták és partiták tételei; D. Scarlatti szonátái; klasszikus 
versenyművek: Vivaldi, Diabelli szonátái; romantikus és kortárs szerzők, pl. F. Tárrega 
Romantikus darabok J. K. Mertz továbbá Moreno Torroba, Manuel de Falla, Isaak Albéniz, 
Augustin Barrios Mangoré művei nehézségi szintjén). 
 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
ZONGORA 
 
„A” tagozat 
 
A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 
 
- Barokk mű, többszólamú 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: Etűd 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. 
 
HARMONIKA 
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„A” tagozat 
 
- Különböző stílusú, karakterű, valamint tempójú klasszikus zenei anyag (Czerny: G-dúr etűd 
74.; G. F. Händel: d-moll courante; Kabalevszkij: Scherzo; Bogár István: Hat kis darab 
nehézségi szintjén). 
 
- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
A gyakoribb standard basszusos harmonika esetén a zeneművészeti szakközépiskolák felvételi 
anyaga az irányadó, mint záróvizsga követelmény. 
 
Kromatikus balkezű képzés esetén a záróvizsga anyaga: 
 
- Egy reneszánsz blokk Szabolcsi Bence: A XVI. és XVII. sz. magyar tánczenéje c. 
munkájából (Chorea 20, Alia 43, Tantz 52 nehézségi szintjén). 
 
- Két szonáta vagy toccata D. Scarlatti, Seixas, Carvalho műveiből (D. Scarlatti: a-moll 
szonáta, d-moll szonáta, D-dúr szonáta, Seixas: h-moll toccata, Carvalho: g-moll toccata 
nehézségi szintjén). 
 
- Három szvit-tétel vagy egy fúga J. S. Bach műveiből (h-moll francia szvitből Allemande, 
Menuet, Gavotte; c-moll fúga nehézségi szintjén). 
 
- Egy mű a Trevor-kiadású Régi angol orgonazene c. füzetekből, vagy egy Frescobaldi 
Canzona (John James: a-moll voluntary, Anonymous: Cornet voluntary, Starling Goodwin: 
Cornet voluntary nehézségi szintjén). 
 
- Két harmonikadarab kortárs szerzők műveiből (W. Jacobi: Rondó, H. Brehme: Szvit, Bogár 
István: Toccata és fúga, Szolotarjov: Ferraponti kolostor nehézségi szintjén). 
 
- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
HEGEDŰ 
 
„A” tagozat 
 
Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű 
két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet kamaramű is 
(pl. Bartók: Hegedűduók). 
 
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
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- Háromoktávos hangsortanulmány. 
 
- Két etűd (Mazas: Études brillantes op. 36. II., Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, 
Kreutzer: 42 gyakorlat, Rode: 24 Caprices/2., 7., 10. nehézségi szintjén). 
 
- Barokk szonáta két tétele (Händel: g-moll, D-dúr, A-dúr szonáta nehézségi szintjén). 
 
- Egy koncert-tétel, vagy előadási darab (Bach: a-moll, E-dúr, Haydn: C-dúr, Mozart: D-dúr - 
Adelaide, Beriot: a-moll op. 104 koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine, Fiocco: Allegro, 
Beethoven: F-dúr románc, Weiner: Rókatánc nehézségi szintjén). 
 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
GORDONKA 
 
„A” tagozat 
 
Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy 
barokk szonátatételpár (lassú, gyors), vagy egy versenymű-tétel (nehézségi szint: Vivaldi: a-
moll-szonáta I-II., Csajkovszkij: Szentimentális keringő, Vivaldi: G-dúr koncert I. tétel). 
 
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Egy tétel Bach szólószvitjeiből (G-dúr szólószvit nehézségi szintjén). 
 
- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy 1 előadási darab (Eccles: g-moll szonáta, Sammartini: 
G-dúr szonáta, Lisznyai: Ősz, Járdányi: Melódia nehézségi szintjén). 
 
- Egy koncert-tétel (Goltermann: G-dúr koncert, J. Chr. Bach: c-moll koncert nehézségi 
szintjén). 
 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
NAGYBŐGŐ 
 
„A” tagozat 
 
- Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot tartalmazó etűd (Montag L.: 
Nagybőgőiskola III.a kötet 16. oldal 12. etűd, Fr. Simandl: Nagybőgőiskola IV., V., VI., Fr. 
Simandl: 10 etűd/3. D-dúr, 4. b-moll etűd, E. Storch: 32 etűd/2. Asz-dúr, 7. a-moll etűd 
nehézségi szintjén). 
 
- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 1 tétele zongorakísérettel (B. 
Marcello: 6 szonáta/a-moll, e-moll; W. de Fesch: d-moll, F-dúr szonáta; Ariosti: G-dúr, F-dúr 
szonáta, illetve Capuzzi: Koncert, W. Pichl: Koncert, A. Vivaldi: a-moll koncert nehézségi 
szintjén). 
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- Egy előadási darab (Magyar szerzők művei gordonra és zongorára II. kötet/Bach: Air, 
Arioso, A. Rubinstein: Melódia nehézségi szintjén). 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
 
- Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot és változatos ritmikát tartalmazó 
etűd (Montag L.: Nagybőgőiskola III.a kötet 23. oldal 16. etűd, III.b kötet 68. oldal 9. etűd, 
Fr. Simandl: 9 etűd/1., 2. etűd, Fr. Simandl: Koncert-etűd, E. Storch: 32 etűd/8. G-dúr, 13. F-
dúr etűd, J. Hrábe: Etűdök nehézségi szintjén). 
 
- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 2 tétele (Eccles: g-moll szonáta, 
Corelli: d-moll szonáta, W. de Fesch: F-dúr, d-moll szonáta, illetve Hoffmeister: Koncert, W. 
Pichl: Koncert, K. Dittersdorf: E-dúr koncert nehézségi szintjén). 
 
- Egy előadás darab (Bottesini: Elégia, Saint-Saëns: A hattyú, Koussevitzky: Szomorú dal, 
Miniatűr keringő nehézségi szintjén). 
 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
 
 
 
MAGÁNÉNEK 
 
„A” tagozat 
 
- Egy barokk dal, vagy kantáta-részlet (Händel: Csordul a könnyem, Bach: Már örvendj bús 
lelkem, Purcell: Jöjj, bűvös éj, Bach kantátáinak áriái, ill. A dal mesterei IV., V., VI. kötetéből 
és más gyűjteményekből nehézségi szintjén). 
 
- Egy bécsi klasszikus szerzők dalaiból (Mozart: Das Vailchen/Az ibolya/ Die Zufriedenheit, 
Haydn: Der Wanderer nehézségi szintjén). 
 
- Egy romantikus dal (Schubert: An die Musik, Schumann: Die Lotosblume, Kjui: A fecske, 
Glinka: A pacsirta? 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). 
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- 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. 
 
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÉRTEKELÉSE 
 
1. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 
 
Fúvóshangszerek 
 
- megfelelés az előírt követelményeknek, 
 
- technikai felkészültség, 
 
- helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
 
- hangképzés, 
 
- intonáció, 
 
- hangszerkezelés, 
 
- artikulációk és díszítések alkalmazása, 
 
- helyes ritmus és tempó, 
 
- előadásmód, 
 
- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
 
- memória, 
 
- alkalmazkodóképesség, 
 
- állóképesség. 
 
Ütőhangszerek 
 
- megfelelés az előírt követelményeknek, 
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- technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról-balról), 
 
- hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken (tremoló, 
előkék), 
 
- több verővel való játék dallamhangszeren, 
 
- különböző hangszerkombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása, 
 
- előadásmód, 
 
- árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 
 
- változó tempók önállóan és együttesben, 
 
- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
 
- memória, 
 
- alkalmazkodóképesség, 
 
- állóképesség. 
 
Pengetős hangszerek 
 
- megfelelés az előírt követelményeknek, 
 
- helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 
 
- hangminőség, 
 
- hangszerkezelés, 
 
- helyes ritmus és tempó, 
 
- előadásmód, 
 
- zenei stílusok és előadások megvalósítása, 
 
- artikulációk és díszítések megvalósítása, 
 
- memória, 
 
- alkalmazkodóképesség, 
 
- állóképesség, 
 
- technikai felkészültség, 
 
- jobb- és balkéz-technika, 
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- intonáció. 
 
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. 
 
Vonóshangszerek 
 
- megfelelés az előírt követelményeknek, 
 
- technikai felkészültség, 
 
- helyes testtartás, hangszertartás, 
 
- hangképzés, 
 
- intonáció, 
 
- a vibrato helyes alkalmazása, 
 
- hangszerkezelés, 
 
- artikulációk és díszítések alkalmazása, 
 
- helyes ritmus és tempó, 
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- 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. 
 
2. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 
 
Szolfézs 
 
- 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. 
 
3. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 
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Szolfézs 
 
- általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 
 
- zenetörténeti tájékozottság, 
 
- stílusismeret, 
 
- formai ismeretek, 
 
- tájékozódás a zenei műfajok között. 
 
1.2. NÉPZENE 
 
1.2.1. AZ ALAPFOKÚ NÉPZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
 
1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó népzenei 
nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók sajátos 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. Az énekes és hangszeres 
népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, 
őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel. 
 
2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, 
fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszer- és 
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei 
tevékenység tudatosítására. 
 
3. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait és hiteles megjelenítési módjait 
ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának 
gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 
 
1.2.2. A NÉPZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVET ELMÉNYE, 
FELADATA 
 
A népzene sajátos gondolkodásmódjának (logikájának), a dallam- és harmóniavilág és a 
formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció szabadabb értelmezésének, a magyar 
nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése. 
 
Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, 
alkalmazása. 
 
A technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség kialakítása, személyiségfejlesztés és 
tehetséggondozás. 
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A korábban gyűjtött vagy még élő népzenei anyag segítségével (különös tekintettel a 
hangzóanyagok hallgatására, értelmezésére) a tanuló megismertetése a különböző népzenei 
műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival, a népzenekutatás történetével, a népzene nagy 
előadó-egyéniségeivel. A művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a hagyományos 
kultúra értékeinek önálló, egységes szemléletű feldolgozására nevelés. 
 
Az alkotó magatartás, a pozitív beállítódások és magatartási szokások kialakítása, az általános 
és speciális zenei képességek (hallás, ritmusérzék - különös tekintettel a népzene sajátos 
hangközeire és ritmusfajtáira - stílusérzék, intonációs érzékenység, zenei memória, fantázia, 
előadói és manuális készség) fejlesztése. Rendszerezett zenei-népzenei ismeretek átadása, az 
általános zenei műveltség megalapozása. 
 
A zenei írás-olvasáshoz, az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti 
előadásmód alapvető jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, 
zenei folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez szükséges alapok megtanítása. 
 
Rendszeres, céltudatos, igényes, önálló munkára, értő zenehallgatásra nevelés, igény 
kialakítása a társas muzsikálásra. 
 
Aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, táborokban, 
valamint gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene 
eszközeivel. 
 
A tanulók hazai és - a lehetőségeknek megfelelően - nemzetközi programokban való 
részvételének, cserekapcsolatok kialakulásának szorgalmazása. 
 
Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, régizene, jazz, az értékes szórakoztató zene iránt, a 
zenei értékek élményt adó felismerésére és befogadására nevelés. 
 
A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 
 
1.2.3. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI 
 
Hangszeres tanszakok: hegedű, brácsa, bőgő/cselló, citera, . 
 
Elméleti tanszakok: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom; 
valamint népi játék-népszokás. 
 
Egyéb tantárgyak: kamarazene, népi játék-népszokás. 
 
Elméleti tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, zenetörténet-zeneirodalom,  
 
 
 
A képzés időtartama 
 
Megjegyzés: az évfolyamszámok magukban foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 
évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. 
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Hangszeres tanszakok: 
 
2+10 évfolyam (hegedű), 
 
1+10 évfolyam (citera), 
 
6 évfolyam (brácsa, bőgő/cselló). 
 
Elméleti és egyéb tanszakok: 
 
2+10 évfolyam (szolfézs), 
 
2+6 évfolyam (népzenei ismeretek, zenetörténet-zeneirodalom), 
 
4 évfolyam (néprajz), 
 
2 évfolyam (népi játék-népszokás). 

Általános óraterv 

 
Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző Tantárgy 
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező , vagy 
kötelezően 
választható 
tantárgy 

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

Választható 
tantárgy 

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

Összes óra 2–6 2–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
 
 
 
 
Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell értelmezni. 
 
Előképző: szolfézs; hangszer, népzenei ismeretek, népi játék-népszokások. 
 
Főtárgy: népi hangszer (egyéni foglalkozás); 
 
Elméleti tanszakok (csoportos foglalkozás). 
 
Kötelező tárgy: szolfézs. 
 
Kötelezően választható tárgyak: 
 
- elméleti: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz,  zenetörténet-zeneirodalom; 
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- gyakorlati: népi játék-népszokás, népdalkör, kamarazene. 
 
Választható tárgy: a fentiek vagy más művészeti tárgyak (a zeneoktatás kötelezően előírt 
tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág - 
zeneművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág - képzésébe 
is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet). 
 
 
 
 
1.2.4. A TANÍTÁSI ÓRÁK SZÁMÁRA ÉS KÉPZÉSI IDEJÉRE V ONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK 
 
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 
 
Főtárgy: 
 
minimum 2x30 perc (egyéni) 
 
A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 
 
minimum 5 perc. 
 
Kötelező tárgy: 
 
a 4. évfolyam végéig 
 
a képzési idő minimum 2x45 perc. 
 
Kötelezően választható tárgy: 
 
hosszú tanszakokon az 5-6. évfolyamon, 
 
rövid tanszakokon az 5. évfolyamon 
 
elmélet: minimum 1x45 perc, 
 
gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy 
 
minimum 1x30 perc (egyéni). 
 
Választható tárgy: 
 
az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás. 
 
 
Kamarazene: 
 
minimum 1x45 perc, 



 130 

 
csoportlétszám: a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő. 
 
 
 
1.2.5. HANGSZERES TANSZAKOK 
 
NÉPI HEGEDŰ 
 
A hegedűtanítás szakirányú feladatai 
 
A hegedű főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a magyar népzene 
hangszeres darabjait a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni 
hangszerükön. 
 
A program ismertesse meg a tanulókkal 
 
- a hegedű alkalmazási területeit a magyar népzenei hagyományban, 
 
- a különböző tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó 
dallamanyagot és hangszeres zenét, 
 
- hangszerük jellegzetes, hagyományos repertoárját, ennek irodalmát, 
 
- a program elvégzéséhez szükséges hangszertechnikát, 
 
- azokat a jellegzetes hangszertechnikákat, amelyekkel a hegedű, a magyar népzene sajátos 
előadásmódjának megfelelően (jellegzetes hangképzés, hangsúlyozás, ritmizálás és díszítés, 
ezek általános és különleges formái) szólaltatható meg, 
 
- a magyar népzenére jellemző és a népi hegedűjátékban előforduló improvizációs 
módszereket, 
 
- a prímás szerep feladatait, 
 
- a tanult dallamanyag kíséretmódját és annak kíséretét (hegedűn vagy kontrán), 
 
- a különböző tájegységekre jellemző hagyományos vonós együtteseket (bandákat) és ezek 
hangzását. 
 
A képzés alapozza meg és fejlessze a tanuló 
 
- formaérzékét, zenei képességeit (hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, érzékenységét a 
dinamika és a hangszín változásaira, stílusérzékét, zenei képzelőerejét) és zenei 
kifejezőkészségét. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes 
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- népzenei darabokat a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan, élményt adóan 
megszólaltatni hangszerén, 
 
- hallás után zenét tanulni, 
 
- népzenei ismereteit, hangszeres tudását önállóan továbbfejleszteni, tudatosan, elemzően 
gyakorolni. 
 
Rendelkezzék 
 
- az ehhez szükséges hangszertechnikai tudással, 
 
- kiművelt zenei képességekkel (hallás, ritmusérzék, emlékezőtehetség, koncentrálóképesség, 
stílusérzék, fantázia), 
 
- a népzene alapszintű lejegyzéséhez szükséges kottaismerettel és lejegyzési gyakorlattal. 
 
Ismerje 
 
- a népzene előadásmódjának jellegzetességeit és ezen belül részletesen a hangképzés, 
hangsúlyozás, ritmus, a forma és a díszítés jellemző módjait, az előadás általános és 
különleges sajátosságait, valamint a zenei improvizáció népzenénkre jellemző módjait, 
 
- a magyar népzene nyelvjárás-területeit és ezek stílusbeli jellemzőit, 
 
- a hangszeres zene szerepét a magyar nép zenei hagyományában, 
 
- a hangszeres népzene műfajait, 
 
- a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait, 
 
- a különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez 
kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét, 
 
- a tanult hangszeres dallamanyag kíséretmódját és kíséretét (hegedűn vagy kontrán), 
 
- a különböző tájegységekre jellemző hagyományos népi hangszereket, hangszeregyütteseket, 
valamint a vonós bandák különböző felállásait és ezek hangzását, 
 
- népzenénk múltját, 
 
- hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében, 
 
- alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott hangszerének 
kiemelkedő művelőit, eredeti előadóit. 
 
Legyen képes 
 
- dallamok összekötésére, ismerje a dallamok fűzésének, s az így kialakított összetett formák 
(például táncrend) szabályait, 
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- legyen képes zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre, 
 
- szólistaként együttesét irányítani (prímás szerep), 
 
- tánc kísérésére, táncossal való kapcsolatteremtésre. 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
 
- a magyar népi vonós zene történetét, 
 
- a cigányság szerepét a magyar vonószenei hagyomány kialakulásában és falvaink zenei 
életében, 
 
- a szomszéd népek, valamint az európai népek vonószenei hagyományát. 
 
Legyen fogékony 
 
- más népek zenéjének befogadására. 
 
 
Rendelkezzék 
 
- a népzenei gyűjtőmunkához nélkülözhetetlen zenei felkészültséggel, jó kapcsolatteremtő 
képességgel, megfelelő előadói készséggel, szereplési tapasztalattal, állóképességgel. 
 
Tudjon számot adni 
 
- választott (falusi) mestere dallamanyagának, stílusának anyanyelvi szintű elsajátításáról. 
 
NÉPI BRÁCSA 
 
A brácsatanítás szakirányú feladatai 
 
A tanuló ismerje meg 
 
- hangszere hangolását, felépítését, részeit, 
 
- a különféle ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
 
- a vonós hangszercsalád többi tagját, 
 
- a tánczenei folyamatok szerkezetét, zenei tartalmát, a régi és új stílusú táncok zenéjének 
jellegzetességeit, 
 
- a tánchoz nem kapcsolódó szokásdallamokat és alkalmi hangszeres darabokat, 
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- a szükséges zeneelméleti fogalmak gyakorlati alkalmazását a brácsák különféle fajtáin 
(funkciós rend, harmóniák, szekvenciák stb.), 
 
- hangszere múltját, fajtáit, elterjedését a magyar nyelvterület különböző vidékein, a 
jelentősebb zenekarokat és muzsikus egyéniségeket, zenészcsaládokat. 
 
Alakítson ki 
 
- könnyed hangszerkezelést, a kezek pontosan összehangolt mozgását, 
 
- helyes test-, hangszer- és kéztartást a hagyományokhoz igazodva, 
 
- rögtönzési készséget. 
 
Fordítson figyelmet 
 
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
 
- a különböző vonásnemek, ujjrendek elsajátítására, 
 
- a lapról olvasási készség, a memorizáló képesség, valamint a rögtönzőképesség 
fejlesztésére, 
 
- a rendszeres társas muzsikálásra. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes 
 
- természetes, oldott hangszerkezelésre, árnyalt és kifejező hangképzésre, 
 
- az alapvonások, valamint a különböző vonásnemek alkalmazására, 
 
- a jobb és bal kéz technikájának összehangolására, 
 
- az adott tánczenére jellemző hangsúlyozás, aszimmetria és dinamika tudatos alkalmazására, 
 
- énekes dallamok kíséretének megformálására az adott dialektus stílusának megfelelően, 
 
- hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására, 
 
- a teljes tánczenei folyamat kíséretére a prímás játéka alapján (tempóváltás, típusváltás stb.), 
 
- önálló zenekari számok összeállítására. 
 
Rendelkezzék 
 
- biztos tempótartással, ritmusérzékkel, 
 
- periódusérzékkel, 
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- biztos zenei memóriával, fejlett hallással, kontrolláló képességgel, 
 
- lapról olvasási készséggel. 
 
Ismerje 
 
- hangszere felépítését, részeit, hangolását, húrozását, 
 
- a háromhúros kontra, a hegedűkontra és a négyhúros brácsa fogásait, legjellegzetesebb 
akkordmeneteit, vonókezelését, vonásnemeit. 
 
NÉPI BŐGŐ 
 
A bőgő/cselló tanításának szakirányú feladatai 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
 
- a magyar népzene főbb dialektusait és azok formakultúráját, a magyar népzene főbb 
műfajait, a tánctípusokat, 
 
- a magyar népzene improvizatív, az előadásmód hagyományaira épülő gondolkodásmódját, a 
népzenét, mint zenei anyanyelvet, 
 
- a hangszerkezeléshez, zenei kifejezéshez vezető mozgásformákat, tudatosítsa e 
mozgásformák és a zenei elképzelés összefüggő egységét, 
 
- a hangszer hangolását, felépítését, részeit, 
 
- a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást. 
 
Alakítson ki 
 
- könnyed vonóvezetést, helyes test-, hangszer- és kéztartást, 
 
- differenciált hangindítást és lezárást, 
 
- a kezek összehangolt mozgásán alapuló játéktechnikát, 
 
- képességet dallamok rögtönző összetűzésére, tánctételek és táncciklusok kialakítására, 
valamint önálló lényegfelismerő képességet, előadókészséget, 
 
- pontos tempótartást hosszabb ideig tartó játék esetében is. 
 
Fordítson figyelmet 
 
- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
 
- a különböző vonásnemek és a pengetett játék elsajátítására, 
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- a basszusfunkciók megértésére, felismerésére és alkalmazására, 
 
- hallás utáni dallamtanulásra és segédeszköz (kotta, emlékeztető) nélküli muzsikálásra, 
 
- az aszimmetrikus ritmizálás megtanulására. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
 
- hangszerei múltját, változatait, a magyar nyelvterület különböző vidékein, 
 
- a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok dallamaiból, 
 
- hangszerei repertoárját, előadói hagyományát a magyar nyelvterület különböző vidékein, és 
azok jellemző zenei stílusjegyeit, hangszere irodalmát, a gyűjtött anyagot. 
 
Legyen képes 
 
- természetes, oldott hangszerkezelésre, ezen belül megfelelő ujjrendek és vonásnemek 
kialakítására (legato, détaché, martelé, marcato, staccato, pizzicato), 
 
- tiszta intonációra, dinamikusan árnyalt hangképzésre, 
 
- zenei és technikai szempontból tudatos elemző gyakorlásra, 
 
- technikájának önálló továbbfejlesztésére, 
 
- elemezni a népdalok formai és harmóniai szerkezetét, 
 
- énekes dallamok megformálására hangszerei segítségével, az adott dialektus stílusának 
megfelelő hagyományos előadásmódban, 
 
- több dialektus tánckíséretének eljátszására, 
 
- a dallamok stílusának és karakterének, valamint saját kézalkatának megfelelő ujjrendek és 
vonások önállóan variált alkalmazására, 
 
- életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag autentikus, stílushű, a zenei 
összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására. 
 
Rendelkezzék 
 
- biztos zenei hallással, memóriával és megfelelő kottaolvasási készséggel, 
 
- önellenőrző és összpontosító kézséggel, 
 
- a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus- és hangsúlyozási készséggel, 
 
- a megismert népzenei dialektusok előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel, 
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- az igényes zenei kifejezés eszközeivel. 
 
 
CITERA 
 
A citeratanítás szakirányú feladatai 
 
Ismertesse meg a tanulóval 
 
- a citera lehetőségeit, a rajta játszható dallamok minél szélesebb körét (a tanterv a magyar 
népzenei gyakorlatra épül, elzárkózik a hangszertől idegen zenei anyagoktól, nem számítva az 
archív forrásokból is ismert adaptációkat), 
 
- a citerával rokon pengetős hangszereket, illetve a hasonló repertoárt használó más 
(„burdon”) hangszereket, 
 
- a hangszer irodalmát, a hangzó vagy kottás formában közölt anyagok minél nagyobb részét, 
 
- a citerajáték jellegzetes hangsorait, pengetésformáit, 
 
- a játékot megelőző zenei elképzelést, a citera kezelésének jellegzetes mozgásformáit, és 
tudatosítsa a tanulóban ezek kapcsolatát. 
 
Alakítsa ki 
 
- a rendszeres napi munka szükségességét, megismertetve a tanulókkal a céltudatos gyakorlás 
módszereit, 
 
- a könnyed hangszerkezelést, a helyes testtartást, kéztartást, ujjmozgást, összehangolt bal- és 
jobbkéz-játékot. 
 
Fordítson figyelmet 
 
- a hangzóanyagok önálló feldolgozására, a lapról olvasási készség, a zenei memória 
fejlesztésére. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
 
- a hangszer kialakulásának történetét és a népzenei dialektusokat, 
 
- a citerazene hangzóanyagát és kottában rögzített irodalmát, valamint az általános népzenei 
gyűjteményeket, szakkönyveket, 
 
- hangszere felépítését, karbantartását (húrcsere) és hangolását. 
 
Legyen képes 
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- a hangszernek megfelelő népzene stílushű és improvizatív előadására, 
 
- szólóban és zenekarban saját énekét kísérni, 
 
- szólóban és zenekarban táncot kísérni. 
 
Ismerje 
 
- a citerazene különböző tájegységeinek (Dél-Alföld, Nagykunság, Nyírség, Dél-Dunántúl, 
Szlavónia, Gyimes, Moldva) általános stílusjegyeit, a citerán leggyakrabban játszott 
dallamokat, 
 
- ismerje a kiemelkedő adatközlőket, 
 
- a „kiszedős” játék, a pergetés, a váltogatott lassú és sűrű pengetés, a húrlefogás, a parlando 
rubato játékmód alapjait. 
 
Rendelkezzék 
 
- biztos zenei memóriával, 
 
- megfelelő technikával, stílusismerettel, előadói készséggel, 
 
- tánckíséreti tapasztalattal, 
 
- szereplési (színpadi) gyakorlattal. 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
 
- a citerán használatos valamennyi hangsort, 
 
- a citerával történő tánckíséret technikai jellegzetességeit. 
 
Legyen képes 
 
- igényesen megformálni az általa előadott dallamokat a különböző dialektusok 
díszítésmódjainak, játékmódjainak felhasználásával, 
 
- önállóan összeállításokat készíteni a különböző dialektusterületek dallamaiból. 
 
Tudjon 
 
- hangsúlytalan előkéket, tizenhatod ritmusú díszítéseket és dallamokat játszani, tremolózni a 
dallam megfelelő hangjain. 
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ELMÉLETI TANTÁRGYAK, TANSZAKOK 
 
NÉPZENEI ISMERETEK 
 
A népzenei ismeretek tanításának szakirányú feladatai 
 
Fejlessze a tanuló 
 
- általános zenei képességeit: hallását, ritmusérzékét, intonációs képességét, zenei 
emlékezetét, 
 
- zenei gondolatvilágát, stílusérzékét, zenei ízlését, általános esztétikai érzékét. 
 
Ismertesse 
 
- a hagyományokra jellemző dallamvilágot és az autentikus forrásokból származó 
néphagyományt. 
 
Tudatosítsa 
 
- a hatékony, tervszerű és rendszeres munka szükségességét, 
 
- a népzene és műzene közötti hasonlóságokat és különbségeket. 
 
Ösztönözze a tanulót 
 
- önálló munkára, 
 
- népzenei koncertek, egyéb rendezvények látogatására, azokon való szereplésre, 
 
- a népzenei hagyomány ápolására, értékeinek megőrzésére és továbbadására, 
 
- eredeti hangzó és videofelvételek gyűjtésére, tanulmányozására, 
 
- a rádió és televízió népzenei műsorainak figyelemmel kísérésére. 
 
Követelmények a program elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
 
- a magyar népzene stílusrétegeit, dialektusait és azok kisebb táji tagozódását, 
 
- a stílusrétegeken belül részletesen is ismerje a fontosabb dallamtípusokat, valamint a 
népzene és a műzene kapcsolatát (zenetörténeti vonatkozású dallamok), 
 
- a magyar népzene műfajait (gyermekdalok, párosítók, népballadák, népszokások stb.), azok 
jellemzőit, 
 
- a magyar népi hangszerek fajtáit, jellemzőit, illetve külső jegyeik és hangzásuk alapján 
ismerje fel azokat, 
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- a magyar népzenekutatás korszakait, képviselőit, azok főbb műveit és néhány kiemelkedő 
adatközlőt, 
 
- a népzenei dialektusok földrajzi elhelyezkedését Magyarország 1913-as, vármegyék szerinti 
térképén, 
 
- a tanult témákhoz kapcsolódó zenei és népzenei kifejezéseket, jelöléseket. 
 
Legyen képes 
 
- hallás után népdal, illetve egyszerűbb hangszeres népzene lejegyzésére, illetve kottakép 
alapján való leéneklésére, azok formai és tartalmi elemzésére, 
 
- kb. 150 népdal eléneklésére kotta nélkül. 
 
NÉPRAJZ 
 
A néprajztanítás szakirányú feladatai 
 
Ismertesse meg a tanulókkal a magyar népi kultúra 
 
- kialakulásának folyamatát, történeti fejlődését, 
 
- a kultúra más területeivel való kapcsolatát, 
 
- helyét Eurázsia kultúrájában, 
 
- táji-történeti tagolódását, 
 
- tárgyi, szellemi és társadalmi emlékeit, tényeit és összefüggéseit, 
 
- a rokon népek és a Kárpát-medence népeinek az együttélés során létrejött kulturális 
kölcsönhatását, kapcsolatát. 
 
Mutassa be 
 
- a magyar néprajztudomány szakágazatait, társtudományait, intézményeit, főbb kézikönyveit. 
 
Ösztönözze a tanulót 
 
- a néprajzi gyűjtés lehetőségeinek megismertetésével az önálló gyűjtő- és feldolgozó 
munkára. 
 
Alakítsa ki 
 
- az önálló tájékozódás, problémamegoldás, véleményalkotás igényét és képességét. 
 
Szoktassa a tanulókat 
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- a rendszeres ön- és továbbképzésre (múzeumlátogatás, a szakirodalom figyelemmel kísérése 
stb.). 
 
Segítse elő 
 
- más népek kulturális értékeinek megértését és befogadását. 
 
Követelmények a program elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
 
- a magyar nép fejlődéstörténetét, helyét Eurázsia, ezen belül a Kárpát-medence népeinek 
körében, 
 
- a magyar parasztság kialakulását és történetét napjainkig, 
 
- a hagyományos paraszti életmód gazdasági, társadalmi tényezőit, változásának 
törvényszerűségeit, 
 
- a magyar népi kultúra tájait és népcsoportjait, 
 
- a népművészet fogalmát, kutatási területeit, 
 
- a folklór fogalmát, részterületeit, 
 
- a népzenének a népi kultúrában elfoglalt helyét és szerepét, 
 
- a néprajztudomány történetét, önállósult szakágazatait, intézményeit, 
 
- a néprajzi gyűjtés és kutatás nagy egyéniségeinek munkásságát. 
 
Legyen képes 
 
- önállóan tájékozódni az érintett témakörök néprajzi szakirodalmában. 
 
Ismerje 
 
- a néprajzi, ezen belül a népzenei gyűjtőmunka lehetőségeit, a gyűjtések rögzítésének, 
rendszerezésének, feldolgozásának, felhasználásának módjait és lehetőségeit. 
 
 
KÖTELEZ ŐEN VÁLASZTHATÓ, ILLETVE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 
 
NÉPI JÁTÉK-NÉPSZOKÁS 
 
(A/B változat 1-2. évfolyam) 
 
„A” változat (1-2. évfolyam, 6-8 éves korosztály számára), 
 
„B” változat (1-2. évfolyam, 8-10 éves korosztály számára). 
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A népi játék-népszokás tanításának szakirányú feladatai 
 
A népi játék-népszokás tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg és éljék át a 
jeles napokhoz, ünnepekhez, a munkaalkalmakhoz, a gazdasági évhez kötődő népszokásokat. 
Érezzék át a hétköznapok és ünnepek váltakozását, cselekvő módon vegyenek részt a 
szokások eljátszásában. Készítsenek az ünnepekhez tartozó hagyományos tárgyakat, tárgyi 
kellékeket. Ismerjenek meg hagyományos népi játékokat és cselekvő módon vegyenek részt 
bennük. Ismerjék fel a népszokások, népi játékok szerepét, fontosságát a természetes 
hagyományozódásban, a közösségi kapcsolatok kialakításában és ápolásában. Éljék át a 
közösségi együttlétek hagyományos alkalmait, és ismerjék meg közösségteremtő és 
hagyományőrző szerepét. Fedezzék fel, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi 
hagyomány összeköti őket a múlttal, és segít nekik kiigazodni a jelenben is. 
 
Fejlessze a tanuló 
 
- értelmi képességét, 
 
- emlékezőtehetségét, 
 
- hallását, 
 
- zenei emlékezetét, 
 
- ritmusérzékét, 
 
- esztétikai ízlését, 
 
- értékítélő képességét, 
 
- szóbeli, írásbeli, képi kifejezőképességét, 
 
- kezdeményezőkészségét, 
 
- találékonyságát, 
 
- önállóságát, 
 
- koordinációs készségét, 
 
- helyes testtartását, 
 
- egyensúlyérzékét, 
 
- térérzékét, 
 
- ügyességét. 
 
Alapozza meg 
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- a nemzeti önismeretet, a nemzettudatot, a közösségtudatot, a tevékeny hazaszeretetet. 
 
Bővítse a tanulók 
 
- művelődéstörténeti ismereteit, egyúttal segítse elő olyan emberi magatartás kialakítását, 
amelynek lényeges eleme a hagyományőrzés, népi kultúránk, nemzeti értékeink 
megbecsülése. 
 
Segítse a tanulót 
 
- pozitív személyiségvonásai kialakításában, érzelmi, erkölcsi fejlődésében, 
 
- az emberi kisközösségek, társadalmi környezetük megismerésében és az abban való 
eligazodásban, 
 
- a társadalomba való beilleszkedésben. 
 
Ösztönözze a tanulót 
 
- aktív, kreatív részvételre a játéktevékenységekben, a népszokásokban, 
 
- önálló gyűjtőmunkára, 
 
- a lakóhely, a szűkebb pátria és a haza néphagyományainak ápolására, hogy a múlt tisztelete, 
a szülőföld szeretete, a hozzá való kötődés erősödjék a tanulóban. 
 
Követelmények a program elvégzése után 
 
Ismerjen a tanuló 
 
- mozgásos játékokat (ölbeli gyermek játékai, hintázók, guggolós és kifordulós játékok, 
fogócskák, ugró és szökellő játékok, sor- és láncjátékok, kapus- és hidasjátékok) különféle 
ügyességi és erőjátékok, fogócskák, vonulások; az elsajátított játékok során fejlődjön ritmus- 
és térérzéke, 
 
- szellemi játékokat: szellemi-ügyességi játékokat (rajzolók, vonáshúzogatók, tanító rigmusok, 
nyelvtörők, nyelvgyakorlók), beugratósokat, kitalálós játékokat, rejtő-kereső játékokat 
(gyűrűsdik, bújócskák), tiltó játékokat; fejlődjön értelmi képessége a különböző szellemi 
játékok megismerésével, 
 
- eszközös játékokat: tárgykészítő játékokat, ügyességi játékokat, labdajátékokat, sportjellegű 
népi játékokat (abroncshajtás, csigázás, ugrókötelezés, kapókövezés, gombozás), az eszközös 
játékok elsajátításával fejlődjön ügyessége, 
 
- párválasztó játékokat (párválasztó kör- és társasjátékok, leánykérő játékok), hogy erősödjön 
szabálytudata, közösségi magatartása, 
 
- kiolvasókat, mondókákat, fejlődjön emlékezőtehetsége, ritmusérzéke, erősödjön az 
anyanyelv ismerete, szeretete, használja fel a tanultakat a különböző játéktevékenységek 
során, 
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- köszöntőket, dramatikus népszokásokat, a jeles napokhoz, az ünnepekhez, a gazdasági év 
szokásaihoz, a munkaalkalmakhoz fűződő népszokásokat: 
 
= Szent Mihálytól Szent András haváig a munkaalkalmakhoz kötődő népszokások (pl. szüret, 
kukorica, tollfosztó, fonó), 
 
= karácsonyi ünnepkör hagyományai (pl. Miklós napja, Luca napi kotyolás, karácsonyi 
kántálás, betlehemezés, névnapi köszöntők, újévi köszöntők, háromkirály-járás), 
 
= farsangi szokások (pl. farsangi köszöntők, alakoskodás), 
 
= húsvéti ünnepkör szokásai (pl. böjti játékok, villőzés, kiszehajtás, húsvéti szokások, 
komatálküldés), 
 
= pünkösdi ünnepkör (pl. májusfa állítás, pünkösdölés), 
 
= Szent Ivántól Kisasszony haváig (pl. Szent Iván napi tűzugrás, aratóünnepek). 
 
Váljon fogékonnyá 
 
- a népszokások, népi játékok zenei anyagának elsajátításával a népzene befogadására. 
 
Ismerje 
 
- a népszokásokhoz kapcsolódó alapfokú néprajzi tudnivalókat, 
 
- lakóhelye hagyományait. 
 
Tudjon készíteni 
 
- az ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó tárgyi kellékeket, 
 
- a játékokhoz szükséges, néhány könnyen elkészíthető eszközt, játékszert. 
 
Cselekvő módon vegyen részt 
 
- a népi játékok eljátszásában, 
 
- népszokások stílusos, hagyományhű előadásában. 
 
Alakuljon ki benne 
 
- képzelőerő, 
 
- koncentrálóképesség, 
 
- a meghallgatott, illetve látott eredeti felvételek (népi játékok, népszokások) stílusát követő 
előadói készség. 
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Tudjon 
 
- ritmusgyakorlatokat végezni, a tanult ritmusképleteket felismerni, 
 
- egyenletesen járni (negyedes, nyolcados járás), 
 
- egyszerű kar- és lábmozgásokat (pl. lépés, dobbantás, taps), egyszerű mozgáselemeket 
összekapcsolni (pl. egyenletes járás közben különböző ritmusképleteket tapsolni, dobogni 
zenére, illetve énekre). 
 
Szerezzen tapasztalatot 
 
- a népköltészet köréből egyéni olvasás alapján is, 
 
- hallgasson, illetve lehetőség szerint nézzen meg minél több eredeti felvételt a 
népszokásokról, 
 
Legyen képes megfogalmazni segítséggel 
 
- ismereteit és gyűjtőmunkájának eredményeit életkorának megfelelő szinten, 
 
- a népköltészeti alkotások legfontosabb jellemzőit (pl. művek keletkezése, műfajai, költői 
eszközök, szerkezeti sajátosságok), 
 
- a népköltészet és műköltészet különbségeit néhány jellemző jegy alapján. 
 
KAMARAZENE 
 
A népzene tanításában a kamarazenének kiemelt jelentősége van, hiszen a hagyományos 
népzenei gyakorlatban is fontos szerepe van két vagy több hangszer együttes játékának, 
másrészt pedagógiai szempontból is előnyökkel jár a megszerzett egyéni tudás ilyen formában 
történő felhasználása. A gyűjtés technikai nehézségei miatt a népi kamarazenélés világából 
jóval kevesebb hangzó forrás maradt fenn, mint a vokális népzenéből vagy a szolisztikus 
hangszeres zenéből. Emiatt a helyi adottságoknak és elvárásoknak megfelelően, elsősorban az 
autentikus formákon belül maradva a tanár elképzeléseit kell érvényesíteni. A népi 
kamarazenélésben nincsenek szigorú kötöttségek a hangszerek összetételére vonatkozóan. 
 
A népi kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 
 
Népszerűsítse 
 
- a társas zenélés hagyományos formáit, ösztönözze a tanulókat együtt muzsikálásra, akár 
saját örömükre, akár színpadi ének- vagy tánckíséret céljait szolgálva. 
 
Készítse fel a tanulókat 
 
- a hagyományos népzenei kamarazenélés önálló művelésére, 
 
- a szólamok önálló, technikailag magas szintű, stílushű elsajátítására és megszólaltatására. 
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Járuljon hozzá 
 
- a kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség 
fejlesztésével a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 
 
Ismertesse meg a tanulókat 
 
- a hangszeres népzene világával, gyakoroltassa a hangzó anyagok, kották egyéni és közös 
feldolgozását, ezek szabad alkalmazását, a zenei anyag folyamatos, dallam-, ritmus- és 
stílushű megszólaltatását, fejlesztve az igényességet a jó hangzásra, lendületes megszólalásra, 
 
- az egymással társítható népi hangszerek sajátosságaival. 
 
Fordítson figyelmet 
 
- az egymás játékához, valamint az énekesekhez vagy táncosokhoz való alkalmazkodásra. A 
kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az iskolai és más rendezvények műsorait. 
 
Követelmények a program elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes 
 
- hangszerét önállóan hangolni, 
 
- a szólista vagy zenésztársa jelzésére játékát pontosan megkezdeni és befejezni, tempót 
váltani, illetve ezekhez pontos és jól értelmezhető jelzéseket adni, 
 
- hibáit önállóan korrigálni, szólamába visszatalálni, 
 
- önállóan, tisztán intonálni, pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, szólamát magas 
szintű hangszertudással, stílusérzékkel megszólaltatni, 
 
- állandóan figyelemmel kísérni az együttes összjátékát, 
 
- saját szólamát önállóan megtanulni és kigyakorolni akár kotta, akár hangzóanyag alapján, 
 
- iskolai tanulmányai befejezésével a kamarazene önálló művelésére. 
 
Rendelkezzék 
 
- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, alkalmazkodóképességgel, 
 
- a játszott népzenei anyagra vonatkozó formai ismeretekkel, 
 
- kottaolvasási, illetve hangzóanyag feldolgozási készséggel. 
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2. TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
 
2.1. AZ ALAPFOKÚ TÁNCM ŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 
FUNKCIÓI 
 
1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a 
tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai 
állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- 
és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, 
határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá 
váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók 
kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 
 
2. A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző 
műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 
különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 
Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók 
érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, 
fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon 
képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket 
és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
 
3. A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 
táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen 
hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével és megszerettetésével 
lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és 
műveltség megszerzésére. 
 
 
 
 
2.2. AZ ALAPFOKÚ TÁNCM ŰVÉSZETI KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
NÉPTÁNC TANSZAK 
 
A képzés ideje: 12 év 
 
Évfolyamok száma: 12 
 

Óraterv 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző Tantárgy 
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Népi játék, 
néptánc 

2 2 3–4 3–4 3-4 3-4 3-4 3-4 3–4 3–4 3-4 3-4 

Folklórismeret     1 1 1 1     

Tánctörténet         1 1   
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Kötelezően 
választható 
tantárgy 

          1 1 

Választható 
tantárgy 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
 
A tanszak tantárgyai 
 
Főtárgy: 
 
- Népi játék, néptánc 
 
Kötelező tantárgyak: 
 
- Folklórismeret 
 
- Tánctörténet 
 
Kötelezően választható tantárgyak: 
 
- Népi ének 
- Folklórismeret 
 
- Tánctörténet 
 
- Kinetográfia 
 
Szabadon választható tantárgyak: 
 
A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya. 
 
TÁRSASTÁNC TANSZAK 
 
A képzés ideje: 12 év 
 
Évfolyamok száma: 12 
 

Óraterv 
Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző Tantárgy 
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Társastánc   4 3 3 3 2-3 3 2-3 2-3 3 3 

Gyermektánc 2 2           

Klasszikus balett    1 1 1 1 1     

Történelmi társas         1 1 1 1 

Viselkedéskultúra       1      

Tánctörténet         1 1   
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Szabadon vál. 
tantárgy 

  2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 

Összes óra 2 2 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
 
 

A tanszak tantárgyai 
 
Kötelező tantárgyak: 
 
- Társastánc 
 
- Gyermektánc 
 
- Klasszikus balett 
 
- Történelmi társastánc 
 
- Viselkedéskultúra 
 
- Tánctörténet 
 
Szabadon választható tantárgy a tanszak bármely tantárgya. 
 
A táncművészeti oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele 
mellett a tanulók más művészeti ág (zeneművészeti, képző- és iparművészeti, szín- és 
bábművészeti) képzésébe is bekapcsolódhatnak, illetve azok központilag meghatározott 
tanítási óráin is részt vehetnek. 
 
2.3. AZ ALAPFOKÚ TÁNCM ŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 
KÖVETELMÉNYEI 
 
Fejlessze 
 
- a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 
 
- testi-lelki állóképességét, 
 
- kapcsolatteremtő képességét. 
 
Neveljen 
 
- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 
 
- táncművészetet értő közönséget, 
 
- táncot szerető fiatalokat. 
 
Készítsen fel 
 
- a szakirányú továbbtanulásra. 
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Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja 
a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 
ösztönzése. 
 
2.4. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEI 
 
1. Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. 
 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 
utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
 
2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi 
vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programja figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga 
feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, 
hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, 
amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
 
3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 
illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - 
egyéni versenyzőként, illetve párban - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 
teljesítményt, szintet elérte. 
 
Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet 
tantárgyból megszerzett művészeti záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból a 
vizsga alól felmentés adható. 
 
4. Előrehozott vizsga 
 
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 
 
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 
tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 
tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból első alkalommal tett művészeti 
alapvizsga, illetve záróvizsga. 
 
Táncművészeti ágon tánctörténet tantárgyból előrehozott záróvizsga szervezhető. 
 
5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
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A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-
külön osztályzattal kell minősíteni. 
 
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 gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 
 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 
annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 
venni. 
 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 
vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, 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. 
 
 
 
2.5. NÉPTÁNC TANSZAK 
 
2.5.1. CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a 
tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a 
táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. 
 
Feladata 
 
Ismertesse meg a tanulóval 
 
- a hagyományos népi játékokat, 
 
- a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit, 
 
- a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 
 
- a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 
 
- a néprajztudomány sajátos megközelítési módját, 
 
- a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a „nép” műveltségének sajátos 
helyét az egyetemes emberi kultúrában, 
 
- a tánc művészi és közhasznú formáit, 
 
- a társasági táncélet alkalmait, 
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- a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 
 
- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 
 
- az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 
táncirodalom különböző stílusait. 
 
Alakítsa ki a tanulókban 
 
- a rendszeres munka természetes igényét, 
 
- a megfelelő munkafegyelmet, 
 
- a munkájuk tudatos kontrollálását, 
 
- a művészi előadásmód kivitelezését, 
 
- az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő 
rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi, 
 
- az esztétikai érzéket, 
 
- a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 
 
- fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 
 
Fejlessze a tanuló 
 
- mozgáskultúráját, 
 
- fizikai állóképességét, 
 
- ritmusérzékét, 
 
- hallását, 
 
- zenéhez való alkalmazkodását, 
 
- tér-, forma- és stílusérzékét, 
 
- mozgásmemóriáját, 
 
- koncentráló képességét, 
 
- improvizációs készségét, 
 
- ízlését, kritikai érzékét, 
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- a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 
érzékenységét, 
 
- vizuális memóriáját, 
 
- képzelőerejét. 
 
Ösztönözze a tanulót 
 
- a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 
 
- a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 
 
- a rendszeres múzeumlátogatásra, 
 
- a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 
 
- a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 
 
- az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves 
foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények), 
 
- a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti 
hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése). 
 
Tudatosítsa a tanulóban 
 
- a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát a 
művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 
 
Hívja fel a tanulók figyelmét 
 
- a korosztályuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 
 
Tegye nyitottá 
 
- a tanuló személyiségét a folklór iránt. 
 
Irányítsa a tanulót 
 
- szakirányú továbbtanulásra, 
 
- a továbbképző folytatására, 
 
- az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Népi játék, néptánc 
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A tanuló ismerje 
 
- a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40), 
 
- a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon, pl.: 
 
= dél-dunántúli ugrós, kanásztánc (fiúk), karikázó (lányok), 
 
= rábaközi dús, illetve körverbunk (fiúk), 
 
= szatmári verbunk (fiúk), hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás, 
 
= széki négyes, csárdás, sűrű és ritka tempó (fiúk), 
 
= lőrincrévi páros táncok, 
 
= sárközi ugrós és csárdás, karikázó (lányok), verbunk (fiúk), 
 
= dél-alföldi páros ugrós és csárdás. 
 
Legyen képes 
 
- a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 
 
- 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 
 
- felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 
 
Folklórismeret 
 
A tanuló ismerje 
 
- a folklór mint történeti hagyomány sajátosságait, 
 
- az egyes jeles napok időpontját, 
 
- a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 
 
- a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 
 
- a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, 
 
- a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat, 
 
- a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, lemez) és 
intézményeket (múzeumok, gyűjtemények). 
 
Legyen képes 
 
- felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és rítusrendjét, 
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- előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Néptánc 
 
A tanuló ismerje 
 
- a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 100), 
 
- a tanult táncrendeket. 
 
Legyen képes 
 
- a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 
 
- 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 
 
- legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 
 
Folklórismeret 
 
A tanuló ismerje 
 
- a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit, 
 
- a magyar népművészet-kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit, 
 
- a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk legfőbb történeti 
momentumait, hagyományos népi kultúrájuk meghatározó jegyeit. 
 
Legyen képes 
 
- rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és kölcsönhatását a hagyományos 
népi kultúrában, 
 
- megkülönböztetni a népi és „magas” kultúra jelenségeit, összehasonlítani jellemzőiket, 
 
- felidézni a prózai népköltészeti alkotások főbb tartalmi csoportjait, témaköreit, 
 
- önálló véleménynyilvánításra a látott művekről. 
 
Kinetográfia 
 
A tanuló ismerje 
 
- a mozdulatelemzés alaptényezőit, 
 
- a mozdulat és helyzet típusait. 
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Legyen képes 
 
- a kinetogrammal lejegyzett motívumokat pontosan leolvasni, és stílusosan előadni. 
 
Tánctörténet 
 
A tanuló ismerje 
 
- az adott évfolyam tananyagát: 
 
= a táncművészet kimagasló alapműveit, 
 
= a nagy egyéniségek munkásságát, 
 
= az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 
 
Legyen képes 
 
- elemezni a táncművészet különböző stílusait, 
 
- a társművészetek iránti érdeklődésre, 
 
- a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 
 
2.6. A NÉPTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 
2.6.1. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
 
A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
 
Folklórismeret írásbeli: 30 perc 
 
szóbeli: 5 perc 
 
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
 
Népi játék, néptánc 
 
- előre kijelölt anyagból, a szaktanár által összeállított és betanított folyamat, ill. koreográfia 
részletének előadása: csoportosan 5-10 perc 
 
- improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár), 
 
egyénenként, illetve párban, összesen: 4 perc 
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2. A vizsga tartalma 
 
2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma 
 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 
témakörökből áll. 
 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 
értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő 
feladatokat tartalmaz. 
 
A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról. 
 
Folklórismeret: 
 
- Jeles napok, 
 
- Munkavégző ünnepek, 
 
- Az emberélet fordulói. 
 
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma 
 
Koreográfia: 
 
A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, betanított 
folyamat) csoportos bemutatása. 
 
Improvizáció: 
 
A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult 
táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár), 
illetve egyénenként párban. 
 
Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják - a két tánc ne legyen ugyanabból 
a dialektusból. 
 
3. A vizsga értékelése 
 
3.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
 
Írásbeli vizsga: 
 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 
pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz 
javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 
 
Szóbeli vizsga 
 
- A szokás elhelyezése az évkörben, 
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- A szokástartalom ismerete (magyarázata), 
 
- Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól, 
 
- A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke. 
 
3.2. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai. 
 
- a koreográfia ismerete, 
 
- a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, 
 
- a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 
 
- partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása. 
 
 
 
2.6.2. A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
 
A vizsga írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
 
Tánctörténet 5-10 perc 
 
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
 
Néptánc 
 
- Improvizáció 8-10 perc 
 
2. A vizsga tartalma 
 
2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma: 
 
Tánctörténet 
 
- a köznapi és művészi mozgás, 
 
- a tánc és a társművészetek, 
 
- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 
 
= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 
 
= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 
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= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 
 
- romantikus balettek, 
 
- klasszikus balettek, 
 
- modern tánc, 
 
- folklórizmus, 
 
- jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának 
jellemzői, 
 
- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb, alkotói és műveik. 
 
 
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma: 
 
Improvizáció: 
 
A helyi tantervben meghatározott dialektusok táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort. 
A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő 
szerepben improvizál. Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon 
meghatározott táncrendet. 
 
A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari 
felállást, a jellegzetes viseleteket. 
 
3. A vizsga értékelése 
 
3.1. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 
pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz 
javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 
 
3.2. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
 
- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 
 
- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 
 
- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 
 
3.3. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
 
- a táncrend ismerete, stílusos előadása, 
 
- a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 
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- a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 
 
- a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 
 
- a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek. 
 
 
2.7. TÁRSASTÁNC TANSZAK 
 
2.7.1. CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
A társastánc oktatás célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc minél 
teljesebb megismerésére, segítse sajátos eszközeivel a tanulók személyiségének formálását. 
 
Feladata 
 
Ismertesse meg a tanulóval 
 
- a társastánc alapjait, 
 
- technikai elemeit, 
 
- a mozgás kapcsolatát a zenével, 
 
- a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 
 
Alakítsa ki a tanulóban 
 
- a rendszeres munka természetes igényét, 
 
- a megfelelő munkafegyelmet, 
 
- az esztétikai érzéket, 
 
- az önkontroll alkalmazását. 
 
Fejlessze a tanuló 
 
- fizikai állóképességét, 
 
- tánc iránti szeretetét, 
 
- ritmusérzékét, 
 
- technikai tudását, 
 
- koncentrálóképességét, 
 
- tér- és formaérzékét, 
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- stílusérzékét, 
 
- előadói készségét. 
 
Ösztönözze a tanulót 
 
- a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, 
 
- a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a mindennapi - 
életben és a társas érintkezésben, 
 
- a táncművészeti előadások látogatására, 
 
- a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére. 
 
Tudatosítsa a tanulókban, hogy a tánctanulás fejleszti 
 
- akaratát, 
 
- ízlését, 
 
- állóképességét, 
 
- mozgáskoordinációját, 
 
- alkalmazkodóképességét, 
 
- személyiségét. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Társastánc 
 
A tanuló ismerje 
 
- a standard táncok (angolkeringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, quickstep) alapmotívumait, 
 
- a latin-amerikai táncok (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive) alapmotívumait. 
 
Legyen képes 
 
- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására, 
 
- páros és csoportos feladatok végrehajtására. 
 
Klasszikus balett 
 
A tanuló ismerje 
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- a klasszikus balett tanult alapelemeit, 
 
- a harmonikus, esztétikus kivitelezés módját. 
 
Legyen képes 
 
- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 
 
- a zene és a tánc összhangjának betartására. 
 
Viselkedéskultúra 
 
A tanuló ismerje 
 
- a mindennapi élet és a társas érintkezés alapszabályait, magatartásformáit. 
 
Legyen képes 
 
- az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazására. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Társastánc 
 
A tanuló ismerje 
 
- a nemzetközileg elfogadott stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok összetettebb - 
motívumait és az alaplépések variációit. 
 
Legyen képes 
 
- a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására, 
 
- a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre, 
 
- a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből készített koreográfiák önállóan 
történő csoportos bemutatására. 
 
Történelmi társastánc 
 
A tanuló ismerje 
 
- a történelmi társastáncok alaplépéseit. 
 
Legyen képes 
 
- a tanult történelmi társastáncok stílusos, önálló és csoportos bemutatására. 
 
2.8. A TÁRSASTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
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2.8.1. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya, és időtartama: 
 
Társastánc 20-25 perc 
 
2. A vizsga tartalma 
 
A gyakorlati vizsga tartalma: 
 
A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított kombinációkból áll, 
melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. 
 
Társastánc 
 
A standard táncok és latin-amerikai táncok alapmotívumainak bemutatása, technikailag 
emelkedő nehézségi fokú kombinációk formájában, tánconként maximum 2 percben. 
 
- Angolkeringő (Natural Spin Turn, Reverse Turn, Whisk, Weave from PP, Closed Impetus, 
Reverse Corte, Back Whisk, Chasse form PP, Hesitation Change, Double Reverse Spin, 
Progressíve Chassé to Right motívumok alkalmazásával.) 
 
- Tangó (Walk, Progressive Link, Closed Promenade, Open Reverse Turn, Lady in Line, 
Progressive Side Step Reverse Turn, Natural Twist Turn, Rock Back on Left Foot, and Right 
Foot, Back Corte motívumok alkalmazásával.) 
 
- Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Forward/, Reverse Turn motívumokkal.) 
 
- Slowfox (Feather Step, Three Step, Natural Turn, Reverse Turn, Closed Impetus and Feather 
Finish, Change of Direction, Basic Weave, Reverse Weave motívumok alkalmazásával.) 
 
- Quickstep (Quarter Turn to Right, Natural Spin Turn, Progressive Chassé, Forward Lock, 
Natural Turn, Tipple Chasse to Right, Natural Pivot Turn, Natural Turn with Hesitation, 
Double Reverse Spin, Chassé Reverse Turn, Natural Turn and Back Lock, Running Finish 
motívumok alkalmazásával.) 
 
- Cha-cha-cha (Basic Movement, Fan, Hockey Stick, Check from Open CPP, PP /New York/, 
Three Cha-cha, Spot Turns, Alamana, Hand to Hand, Cuban Breaks, Natural Top, Natural 
Opening Out Movement, Close Hip Twist motívumok alkalmazásával.) 
 
- Samba (Stationary Samba Walks, Whisks to Left and Right, Promenade Samba Walks, Side 
Samba Walk, Botafogos /Travelling, Promenade/, Volta Movements motívumok 
alkalmazásával.) 
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- Rumba (Open Hip Twist, Fan, Alamana, Hand to Hand, Spot Turns, Natural Top, Spiral, 
Rope Spinning, Fallaway /Aida/, Cuban Rocks, Advenced Opening Out Movement, Close 
Hip Twist motívumok alkalmazásával.) 
 
- Paso doble (Appel, Attack, Chasses to Right, Chasses to Left, Promenade Close, Separation, 
Sixteen, Huit motívumok alkalmazásával.) 
 
- Jive (Basic in Fallaway /Fallaway Rock/, Change of Place Right to Left, Change of Place 
Left to Right, Stop and Go, Change of Hands Behind Back, American Spin, Link, Whip, 
Fallaway Throwaway motívumok alkalmazásával.) 
 
3. A vizsga értékelése 
 
3.1. A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
 
- a standard táncok és a latin-amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése, 
 
- a zene és a tánc összhangjának betartása, 
 
- technikai biztonság, 
 
- a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 
 
- térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 
 
 
 
2.8.2. A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
 
A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. 
 
1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
 
Tánctörténet 10 perc 
 
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
 
Társastánc 25-30 perc 
 
2. A vizsga tartalma 
 
2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 
 
Tánctörténet 
 
- a köznapi és művészi mozgás, 
 
- a tánc és a társművészetek, 
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- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 
 
= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 
 
= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 
 
= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 
 
- romantikus balettek, 
 
- klasszikus balettek, 
 
- modern tánc, 
 
- folklórizmus, 
 
- jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának 
jellemzői, 
 
- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói, és műveik. 
 
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma: 
 
A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított kombinációkból, 
koreográfiából áll, melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. 
 
Társastánc 
 
A standard táncok és a latin-amerikai táncok összetettebb motívumainak és az alaplépések 
variációinak bemutatása, technikailag emelkedő nehézségi fokú kombinációk formájában, 
tánconként maximum 2 percben. 
 
- Angolkeringő (Weave, Back Lock, Outside Spin, Turning Lock, Left Whisk, Open 
Telemark, Wing, Fallaway Reverse and Slip Pivot, Contra Check, Double Natural Spin, Open 
Impetus and Cross Hesitation motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 
 
- Tangó (Fallaway Promenade, Open Promenade, Outside Swivel, Promenad Link, Four Step, 
Brush Tap, Basic Reverse Turn, Fallaway Reverse and Slip Pivot, Oversway, The Chase 
motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 
 
- Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Backward and Forward/, Reverse Turn 
motívumokkal.) 
 
- Slowfox (Open Impetus, Weave from PP, Natural Weave, Top Spin, Natural Turn to 
Outside Swivel and Feather Ending, Natural Telemark, Hover Cross motívumok és az 
alapmotívumok alkalmazásával.) 
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- Quickstep (V 6, Fish Tail, Impetus, Reverse Pivot, Quick Open Reverse, Four Quick Run, 
Running Right Turn, Rumba Cross, Closed Telemark motívumok és az alapmotívumok 
alkalmazásával.) 
 
- Cha-cha-cha (Open Hip Twist, Shoulder to Shoulder, Turkish Towel, Opening Out from 
Reverse Top, Close Hip Twist Spiral, Sweetheart, Follow My Leader motívumok és az 
alapmotívumok alkalmazásával.) 
 
- Samba (Argentine Crosses, Reverse Turn, Rocks /Close, Open, Backward/, Corta Jaca, Plait, 
Botafogos /Shadow, Contral, Rolling off the Arm, Methods of Changing Feet, Natural Roll 
motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 
 
- Rumba (Reverse Top, Opening Out from Reverse Top, Spiral, Continuous Hip Twist, 
Sliding Doors, Fencing, Three- Threes motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 
 
- Paso doble (Promenade, La Passe, Ecan /Fallaway Whisk/, Grand Circle, Syncopated 
Separation, Banderillas, Fallaway Reverse, Open Telemark, Chasse Cape, Travelling Spins 
from PP, CPP, Changes of Feet - Syncopated Chasse, Left Foot Variation, Coup de Pique-, 
Fregolina-incorporating the Farol, Twists motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 
 
- Jive (Toe Heel Swivels, Rolling off the Arm, Spanish Arms, Chicken Walks, Simple Spin, 
Flicks into Break motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 
 
Egy szabadon választott táncból 3-5 perces koreográfia bemutatása. (Ebből a táncból a 
kombinációt nem kell bemutatni!) 
 
3. A vizsga értékelése 
 
3.1. A tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
 
- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 
 
- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 
 
- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 
 
- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 
 
- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 
 
3.2. A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
 
- a standard táncokból és a latin-amerikai táncokból készített kombinációk és a koreográfia 
pontos kivitelezése, 
 
- a zene és tánc összhangjának betartása, 
 
- technikai biztonság, 
 
- a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 
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- térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 
 
3. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
 
3.1 AZ ALAPFOKÚ KÉPZ Ő- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE 
ÉS FUNKCIÓI 
 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az 
esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság - alakítása mellett 
a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget a képi emlékezetet és 
képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és 
környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai 
érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, 
tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára. 

 
2. A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti 

tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 
különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés 
széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az 
életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére,  
vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja 
készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és 
szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle szakirányú 
területeken szerezhetnek jártasságot. 

3. A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a 
művészi kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az 
is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet 
megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 

3.2 A KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS  ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 
KÖVETELMÉNYEI, FELADATAI 

Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. 
Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok 
értékeit, az értékmegőrzés formáit. 
Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji 
sajátosságait. 
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult 
művészi kifejező eszközök alkalmazására. 

 
Készítse fel a tanulót 
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 
- a vizuális információk, közlemények megértésére, 
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 
- a kifejezési eljárások használatára, 
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 
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- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 
- tervezésre, konstruálásra, 
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 
- eszközhasználatra, anyagalakításra, 
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 
- tárgykészítésre, környezetformálásra, 
- a kézműves tevékenységek gyakorlására, 
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások  

befogadására, 
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 
- a műelemzési eljárások alkalmazására. 
Tegye lehetővé 
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 
Alakítsa ki a tanulóban 
- az esztétikum iránti igényt, 
- az esztétikai élményképességet, 
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 

A KÉPZÉS STRUKTURÁJA  

A képzés ideje: 12 év 
Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

Óraterv 

  Évfolyamok 
 Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 
  1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Vizuális alapismeretek 2-4 2-4           
Rajz-festés-mintázás   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Műhely-előkészítő   2 2         
Műhelygyakorlat     2 2 2 2 2 2 2 2 
Szabadon vál. tantárgy   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Szabad sáv   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Összesen: 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban 
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie. 

 

A KÉPZÉS TANSZAKAI TANTÁRGYAI 

Vizuális alapismeretek 
- Az előképző komplex művészeti tantárgya. 
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Kötelező tantárgyak 

- Rajz-festés-mintázás. 
- Műhely-előkészítő, műhelygyakorlat. 

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 

- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat. 
- Média: fotó-videó. 
- Iparművészet: kerámia, kézművesség, tűzzománc készítő. 

Szabadon választható tantárgyak: 

- Művészettörténet. 
- Népművészet. 

A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. 
A műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével  
ismerkedhet meg. 

A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú  
tevékenységeket. 

A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi lehetőségektől függően a fenti 
műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és képességeinek megfelelően választhat. 

A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai 
figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, szín- és 
bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott 
tanítási óráin részt vehet. 

 

AZ ALAPFOKÚ KÉPZ Ő- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS KÖVETELMÉNYEI 

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS 

Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamára a program a következő cél- és 
feladatrendszert határozza meg: 

- a látás és a látványértelmező képesség fejlesztése, 
- a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, 
- a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése, 
- a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése 
= az elemzés, 
= az elvont gondolkodás, 
= a képi gondolkodás, 
= a képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés), 
- jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, 
- jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben, 
- a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátítása, 
- az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet (intermédia)  

megismerése, alkalmazása, 
- a művészettörténet nagy korszakainak ismerete, 
- a vizuális kifejezőkészség fejlesztése. 
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Követelmények 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

- a rajz-festés-mintázás alapelemeit, 
- a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét, 
- a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
- a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait, 
- a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában. 
A tanuló legyen képes 
- a látványt értelmezni, 
- a kompozíciós ismereteket alkalmazni, 
- a síkban és térben alkotásokat létrehozni, 
- a művészettörténet nagy korszakait ismertetni. 
A tanuló a továbbképző végén ismerje 
- a vizuális nyelv kifejezőeszközeit, 
- azok jel- és jelentésrendszerét, 
- a sík- és térábrázolás szabályrendszerét, 
- az ábrázoló geometria alapelemeit, 
- a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait, 
- a médiaművészet (film, videó, animáció) kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének  

alapjait, 
- a képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
- az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit, 
- a művészettörténet nagy korszakait. 

A tanuló legyen képes 
- a tanár által vagy önállóan kijelölt témák (korrektúra segítségével történő)  

feldolgozására, 
- a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására, 
- sík- és térbeli művek létrehozására, 
- konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére, 
- a látvány, illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű feldolgozására  

(tanári segítséggel), 
- a nagy művészettörténeti korok eredményeit saját alkotó munkája során  

felhasználni. 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEI 

1. Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 
utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
 

2. A művészeti  alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
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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.  
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az 
nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
 
A vizsga tantárgyai: 
- rajz-festés-mintázás 
- műhelygyakorlat 

A fentieken felül szabadon választható vizsgatantárgy: 
- művészettörténet, 
- népművészet 

A szabadon választható vizsgatantárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga írásbeli 
és szóbeli vizsgarészekből áll. A szabadon 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. 

3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés  

Mentesülhet (részlegesen vagy teljesen) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve 
záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos tanulmányi versenyen – egyéni 
versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 
Ha a tanuló már rendelkezik a képző- és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 
alapvizsga vagy záróvizsga bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható rajz-festés-mintázás 
tantárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 

4. A művészeti  alapvizsga és záró vizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-
külön osztályzattal kell minősíteni.  
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgarészekből kapott osztályzatok 
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsgatantárgy 
végső eredmény meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 
vizsga-tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, ill. záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve 
vizsgatantárgyból elégtelen érdem-jegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak 
abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 
vizsgakövetelményét nem teljesítette.  
 

KÖZÖS KÖTELEZ Ő TANTÁRGY 

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI  
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RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS M ŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1.  A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás  max. 90 perc 

2. A vizsga tartalma 
 
A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló vizuális gondolkodása, ábrázoló, kifejező készsége, tervező képessége, 
képtárgyalkotó tudása.  
A feladatmegoldás tükrözze a tanuló látványmegfigyelő, értelmező, megjelenítő, elemző, a 
gondolati tartalomnak megfelelő átíró, kifejező, alkotó készségét, a képzőművészeti ágakról – 
grafikáról, festészetről, szobrászatról - a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző 
műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét, a tanuló képzőművészeti 
technikákban való jártasságát, képességét. 
 
A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott alkotás. 
A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex képzőművészeti 
(rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának fázisait (pl.: 
tanulmányrajzok, tervvázlatok, színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok…). A tanuló 
által benyújtott alkotás a feladatra adott megoldás vagy megoldások. 
 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt, önállón készített tanulmány. 
A tetszőlegesen választott eszközökkel (grafikai, festészeti vagy plasztikai eljárásokkal) 
készített tanulmány témája lehet: 
– természetes forma, 
– mesterséges forma, 
– forma és mozgás, 
– forma, tér, szerkezet.  

3. A vizsga értékelése 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
– megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 
– gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 
– képzőművészeti technikákban való jártasság, 
– kísérletező készség, 
– tervező, feladatmegoldó készség, 
– kreativitás,  
– manuális készség. 
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A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS M ŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás    max. 120 perc 

2. A vizsga tartalma 
 
A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló vizuális gondolkodása, látványmegfigyelő, -értelmező, a gondolati 
tartalomnak megfelelő átíró, kifejező készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása. A 
feladatmegoldás tükrözze a tanuló művészeti ismereteit, a képzőművészeti ágakról – 
grafikáról, festészetről, szobrászatról – a képzőművészeti műfajokról, a különböző műfajok 
esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudását. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa 
be a tanuló képzőművészeti technikákban való jártasságát, képességét, tudását, művészi 
igényességét. 
 
A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott a tanuló által megoldott projektfeladat. 
A projektfeladat megoldását bemutató portfólió szemléltesse az intézmény által meghatározott 
komplex képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat 
megoldásának menetét (időterv, folyamatterv), fázisait (pl.: tanulmányrajzok, tervvázlatok, 
szerkezeti rajzok, forma-, kompozíció-, és színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok, 
plasztikai kísérletek, makettek, látvány- és arculattervek…), a feladatra adott választ vagy 
válaszokat. 
 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány. 
Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon 
választott (grafikai, festészeti, plasztikai) eljárásokkal készült  tanulmány témája lehet: 
– természetes formák, 
– mesterséges formák, 
– külső vagy belső tér, 
– térben álló figura, 
– portré. 

3. A vizsga értékelése 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
– megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 
– gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 
– tervező, feladatmegoldó készség, 
– képzőművészeti technikákban való jártasság, 
– kísérletező készség, 
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– kreativitás,  
– manuális készség,  
– művészeti ismeretek, 
– esztétikai érzékenység, 
– tárgyalkotó készség, 
– a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása. 
 

FESTÉSZET TANSZAK 

A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg 

- azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek a festői munka legfontosabb elemei, 
- a színtan egyes alapvető problémáit és azok alkalmazását a festészetben, 
- a festészeti technikákat, 
- kifejezési nyelvi eszközeit, 
- a szín és fény alapvető összefüggéseit, 
- a sík és a szín, a tér és a szín látványban és alkotásban jelentkező összefüggéseit, 
- a legkorszerűbb festészeti eljárások alapjait, 
- a festészet határát kitágító képzőművészeti eljárásokat. 

A festészet műhelymunka feladata, hogy a tanuló 
- sajátítsa el a festészeti technikákat, eljárásokat, 
- szerezzen ismeretet a festészet mint a képzőművészet egy műfaja jelentőségéről és  

történetéről. 

A tanuló legyen képes festészeti ismeretek elsajátításával az adott műfaj  
sokféleségében eligazodni, önálló alkotásokat készíteni. 

Követelmények 

A tanuló az alapfok végén ismerje 
- a hagyományos festészeti technikákat, 
- a technikák alkalmazásának módozatait, 
- a festészet történetének nagy korszakait, 
- a festészeti technikák határeseteit (pl. montázs, kollázs, manipulált fotó, festett  

síkplasztikák), 
- a fotó, film, videó, számítógép színalkotó és -visszaadó szerepét. 
A tanuló legyen képes 
- a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni, 
- figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni, 
- vázlatokat készíteni és azok után festményeket alkotni, 
- síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni, 
- a festészet határeseteit jelentő műveket (montázs, kollázs, fotómanipuláció,  

computergrafika) alkotni, 
- véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről. 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 
- a festészet technikai eljárásait, 
- a technikai eljárások alkalmazását különböző feladatokban, 
- a kompozíció törvényeit, 
- a szabadon értelmezett, de a festészet műfaját nem meghaladó eljárásokat  

(videófestészet, computerfestészet), 
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- a színház és képzőművészet találkozását jelentő színpadi festészetet (díszlet), 
- a festészettörténet nagy alkotásait, 
- a festészetnek a művészettörténetben elfoglalt helyét, 
- azokat a szakkifejezéseket, melyekkel egy festészeti alkotást jellemezhet,  

értelmezhet, elemezhet. 

A tanuló legyen képes 
- önálló festészeti alkotások, festmények és színes dekoratív művek tervezésére és  

létrehozására, 
- saját alkotó tevékenységének következetes nyomon követésére és dokumentálására  

(portfolió készítése), 
- a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására, 
- önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően, 
- véleményének szakszerű kifejezésekkel való interpretálására. 

 
FESTÉSZET TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A FESTÉSZET MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1.  A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.  

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás* max. 90 perc 
Festészet műhelygyakorlat             max.180 perc 
       - rajzi, tervezési feladat                            50 perc 
       - képtárgykészítés                                 130 perc 
 
*A rajz-festés-mintázás kötelező tárgy alapvizsga vizsgakövetelményeinél.  
 

2. A vizsga tartalma  

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, képalkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a festőművészet 
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, a képépítés szabályairól, a 
színtani ismeretekről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló 
festészeti technikákban elért jártasságát, tudását.  

 
A festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
 
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész festészeti alkotás vagy 
alkotássorozat. 
A benyújtott vizsgamunka, – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján 
létrehozott, a tanult festészeti technikák bármelyikének alkalmazásával elkészített festészeti 
alkotás, amely lehet: 
– belső tér egy részletének feldolgozása, 
– külső tér egy részletének feldolgozása, 
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– irodalmi mű illusztrációja, 
– emberi, társadalmi vagy művészeti problémára adott válasz, 
– érzelmi hangulatot kifejező önarcképsorozat, 
– díszletterv. 
 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 
leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan elkészített festészeti alkotás. 

A festészet vizsgatárgy gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, a tanuló által készített színes 
tervvázlat alapján létrehozott, szabadon választott technikával elkészített színes kompozíció, 
amely lehet:  

– különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása, 
– a belső tér egy részletének ábrázolása,  
– portré vagy önarckép, 
– képző- vagy iparművészeti, esetleg irodalmi vagy zenei műszemélyes átírása, 

stílustanulmány. 

3. A vizsga értékelése 

A festészet műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

– rajzi, tervezői képesség, 
– képépítés, kompozíció, 
– kifejezőerő, hangulati hatás, 
– tartalomhoz illő technika megválasztása, 
– a festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazásának (telítettség, lokál és valőr színek, 

kontrasztok, fény-árnyék-szín összefüggései) szintje, 
– anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 
– a kész munka összhatása. 
 

A FESTÉSZET MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.  

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás*  max.  120 perc 
Festészet műhelygyakorlat                            max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat                                         60 perc 
- képtárgyalkotás                                                    180 perc 

 
*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményeinél. 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Festészet műhelygyakorlat     max. 10 perc 



 176 

 
2. A vizsga tartalma 
 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, 
megjelenítő, gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a festészet 
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az 
alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló festészeti technikákban elért jártasságát, tudását, 
művészi igényényességét.  

2.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 
 
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész festészeti 
alkotás vagy alkotássorozat. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi tervezési munka alapján 
megvalósított nagyobb méretű, a tanult technikák bármelyikével elkészített festészeti alkotás, 
amely lehet: 
– csendélet, 
– portré,  
– lakótér ábrázolása (otthoni környezet, saját szoba…), 
– jelmezterv,  
– reklámtéma feldolgozása. 
 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 
tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan készített festészeti alkotás. 

A vizsgamunka színes tervvázlatokra épülő, nagyobb méretű, szabadon választott technikával 
elkészített festészeti alkotás, amely lehet:  
– természetes és mesterséges formák, 
– enteriőrbe elhelyezett figura, 
– saját fotó feldolgozása,  
– illusztráció,  
– elbeszélő képsorozat saját témára. 

2.2 A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

– a festészet anyagai, technikai eszközei, 
– festészet nyelvi kifejező eszközei, (azok jel-és jelentésrendszere), műfajai 
– festészeti technikák és technológiák, 
– a festészet műfaji sajátosságai, 
– a festőművészet legjelentősebb alkotói és alkotásai,  
– a festőművészet stíluskorszakai, 
– a magyar festészet jeles képviselői, 
– egészség-és környezetvédelmi alapismeretek. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
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– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező képesség, 
– a tervező és kivitelező képesség, 
– színtani ismeretekben való jártasság, 
– a kompozíció törvényeinek ismerete, 
– a festészeti eljárások és technikák alkalmazásának szintje, 
– eredetiség, egyediség,  
– a kész munka összhatása. 
 

3.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
 
 

Jelen dokumentumban rögzítettek Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 
módosításáról szóló, 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet, 1. sz. mellékletének Helyi tantervre 
vonatkozó részei betartásával értelmezendőek.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


