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Szabályozó rész 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményeit meghatározó és pedagógiai programjának 

elkészítését elrendelő jogszabályok: 

 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. (VIII. 13.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

- 227/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről 

- 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 

- 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények által szervezett 

országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról 

- Az iskola alapító okirata  

- Az iskola szervezeti és működési szabályzata 

- Az iskolai házirend 
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I. RÉSZ 

 

A Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei  

AMI  

Pedagógiai Programja 

 
 

1. A pedagógiai program megvalósításához szükséges feltételrendszerek 

 
1.1. Az iskola adatai 

 

Az alapfokú művészeti iskola hivatalos elnevezése: 

 

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

Az intézmény székhelye: 

 

1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42. 

 

OM azonosító: 039432 

 

 

Az intézmény alapítója: 

 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

 

 

Az intézmény fenntartója: 

 

Közép-Budai Tankerület 

1027 Budapest, Fő u. 80. 

 

1.2. Helyzetelemzés 

 

1.2.1. Az zeneiskola rövid története 

 

Budapest I. kerületének történetében az alapfokú zenetanítás már a századforduló után 

elkezdődött. Az 1910-es évektől elsősorban az akkori fiú- és leányiskolák tantermeiben folyt 

hegedű- és zongoraoktatás. Az alapfokú oktatás szervezett formáját csak 1949 után nyerte el, 

amikor megalakult a Fővárosi Zeneiskolák Szervezete, melyben a központi irányításon 
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keresztül körzetes felosztásban folyt az oktatás, bővülve a választható hangszerek palettájával. 

Az I. kerület a területi határain szomszédos XII. és II. kerülettel alkotott egy tanítási körzetet. 

  

1968-ban megszűnt a Fővárosi Zeneiskolák Szervezete, ekkor került sor a kerületi 

intézmények önállósodására, így az I. kerületben Fővárosi I. kerületi Állami Zeneiskola néven 

működött intézményünk, melynek évfordulóját nagyszabású rendezvénysorozattal 

ünnepeltük. 

 

1990-től – a kerületi önkormányzatok megalakulása után – Fővárosi I. kerületi 

Önkormányzati Zeneiskolára, majd 1995-től Fővárosi I. kerületi Budavári Önkormányzati 

Zeneiskolára változott intézményünk neve. 

 

2003 szeptemberében induló tanévben az iskola kezdeményezésére felvettük a kiváló 

magyar zeneszerző és zenepedagógus Farkas Ferenc nevét és az időközben többször 

megváltozott törvényi előírásoknak megfelelően a jelenlegi megnevezés:  

 

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, 

rövidített névhasználatban: Farkas Ferenc Zeneiskola. 

  

Intézményünk igazgatói az önállósodástól napjainkig: 

 

   1968 – 1984    Hadik Istvánné 

   1984 – 1988    Ángyán Károly 

   1989 – 2003   Fodor Ferenc 

   2003 - 2013   Balogh Anikó 

   2013/2014-es tanév:  Kebuszek Rudolf, mb. igazgató. 

   2014-től napjainkban  Isztl-Fodor Barbara 

 

A zeneiskolák kerületi önállósodásakor (1968-ban) az intézmények legfontosabb feladata 

volt, hogy kerületük összes oktatási intézményében megteremtsék a zenetanulás lehetőségét. 

Az I. kerület általános iskoláiban és mindhárom gimnáziumában kialakítottak a zeneoktatásra 

alkalmas kisebb méretű termeket, melyeket kizárólag a zeneoktatásra használhattak, és ezek 

mellett az iskolák osztálytermeiben – azok közös használatával - is folyt zeneoktatás. 

A zeneiskola igazgatósága a Kosciuszkó Tádé utcai Általános Iskolában két kisméretű 

irodában nyert elhelyezést, majd a fenntartó önkormányzat döntése alapján 1994 

novemberében a Dezső utca 8. szám alatti önkormányzati ingatlan elkülönített részébe 

költözött, mely az átalakítás után minőségi változást hozott az iskola életébe.  

2011 szeptemberétől a tanítási helyszínek és a központ elhelyezésének átszervezésével új, 

korszerű körülményeket biztosító helyszínnel gazdagodtunk. Az akkori fenntartó, a Budavári 

Önkormányzat új épületrészt alakított ki a Lisznyai utcai Általános Iskolában, ahol az épület 

2. emeletének részbeni beépítésével 7 új, saját használatú terem, 1 könyvtárszoba és 2 

irodahelyiség került a Zeneiskola használatába. Ezzel egy időben a Zeneiskola számára 

megszűnt a Kosciuszkó Tádé utcai épület 8 tanterme, illetve a Dezső utcában is csak a 

hangversenyterem maradt zeneiskolai használatra. Hangversenyek, vizsgák és egyéb 
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programok megrendezésére a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont közösségi terme ad 

lehetőséget 2011 szeptemberétől. 2013 szeptemberére sor került egy újabb terem 

megnyitására a Lisznyai utcai iskolában, mely kiváltja a Dezső utcai ingatlanban lévő 

hangversenytermet.  

Jelenleg a központon kívül, mely egyben telephely is, 4 kerületi oktatási intézményben 

folyik zeneoktatás. 

 

 

1.2.2. Földrajzi és társadalmi környezete 

 

Kerületünk a földrajzi elhelyezkedés mellett történelmi és társadalmi szempontból 

elfoglalt szerepe miatt is központnak, kiemelkedő fontosságúnak tekinthető. Az ország 

egyedülálló műemlék-együttese a „Világörökség” részeként olyan tradicionális értékeket 

hordoz, melyben elengedhetetlen szerepe és feladata van a művészetekre való nevelésnek, 

ezen belül az alapfokú zeneoktatásnak. A kerület lakosságának polgári igénye, évtizedeken 

keresztül való folytonossága biztosítja a zeneoktatásra jelentkezők stabil létszámát, garantálja 

a kerületben élők polgári értékeinek, a magyar és egyetemes kultúra értékeinek megőrzését, 

ápolását és mind szélesebb körben való terjesztését. 

A kerület mind lakosságát, mind területét nézve az egyik legkisebb a fővárosban, 

ugyanakkor a lakosság létszámához viszonyítva kimagaslóan magas a zeneiskolába járók 

száma. Ezt a tendenciát bizonyítja az a tény is, hogy míg óvodák, általános iskolák kerültek 

bezárásra és összevonásra az elmúlt évtizedek létszámcsökkenése miatt, addig a Zeneiskola a 

20 évvel ezelőtti 600 fős létszámához képest továbbra is 550-560 fős létszámban tanítja a 

zeneiskolás gyermekeket.  

Az I. kerület polgári környezetében örvendetes tény, hogy a családokban 2-3, és nem 

ritkán ennél több gyermeket nevelnek. A Zeneiskolába pillanatnyilag több mint 70 testvérpár 

jár, és a barátságos környezet, a családias hangulat, és a több évtizedes, odaadó pedagógusi 

munka eredménye, hogy sok volt növendékünk gyermeke is hozzánk jár már. 

A kerület nagy múlttal és hagyományokkal rendelkező oktatási intézményei igénylik a 

zeneiskola tevékenységét, lehetőségeikhez képest támogatják a működés feltételeit, és 

igénylik a Zeneiskola nyújtotta művészeti tevékenység megjelenítését. 
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1.2.3. A jelenlegi helyzet 
 

A Farkas Ferenc Zeneiskola jelenleg hatályos szakmai alapdokumentumában az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma elfogadta és meghatározta az iskola feladat-ellátási és 

működési feltételeit, mely szerint az oktató-nevelő munka a zeneiskola központi épületrészén 

kívül 5 telephelyen folyik, általában a befogadó iskolával közös használatú osztálytermekben.  

 

 

Az engedélyezett tanulólétszám: 560 fő 

Engedélyezett pedagóguslétszám 28,5 fő 

 

A jelenlegi oktatási helyszínek száma nem ad lehetőséget a bővítésre, az iskolák a 

Köznevelési Törvényben előírtak megvalósításában megnövekedett feladataik miatt nem 

tudnak több teret biztosítani a Zeneiskola tanárainak és növendékeinek.  

 

Az engedélyezett tanulólétszám színvonalas oktatása a jelenlegi körülmények között 

biztosított, melyre az intézményekkel ápolt jó kapcsolat is garancia. Szükséges az iskola új 

fenntartójával, a Közép-Budai Tankerület vezetésével közösen kialakítani egy olyan 

együttműködési megállapodást, melyben a zeneiskolai tanárok is teljesíteni tudják 

megnövekedett feladataikat, a befogadó iskolák mind a helyszínt, mind a tanulók zeneiskolai 

jelenlétét biztosítják. A köznevelési rendszer átalakítása nem fejeződött be, az 1. osztályosok 

megnövekedett létszáma, a mindennapos testnevelés, a hit- és erkölcstan óra bevezetése, új 

kihívás elé állítják az oktatási intézményeket teremellátottság szempontjából; és azok 

megoldásai még váratnak magukra, ami a közoktatás minden szereplőjét közreműködésre, és 

kompromisszumokra ösztönzi.  

 

A növendékek művészeti-zenei nevelésében fontos szerepet játszó, tanítási órán kívüli 

programok megvalósításához megfelelő lehetőséget adtak a kerületben működő kulturális és 

egyházi intézmények, melyek hosszú éveken át biztosították a színvonalas megvalósítást. Az 

elmúlt években két fontos helyszín bérelhetősége változott meg nagymértékben. A 

Hadtörténeti Múzeum és a volt Magyar Kultúra Háza (mindkettő 200-250 fő befogadására 

alkalmas) megemelkedett bérleti díjait az iskola költségvetése nem tudja biztosítani, ezért 

meg kell keresni a lehetőségeket az anyagi terhek enyhítésére. Mindemellett nem lehet a 

megfelelő helyszínt figyelmen kívül hagyni az iskola kiemelt eseményeinek megrendezésénél. 

Az iskola által használt legnagyobb terem is csak 56 fő befogadására alkalmas, míg az iskola 

folyamatosan a maximálisan engedélyezett tanulólétszámmal működik. 

A tanulmányokhoz szükséges hangszeres ellátottság biztosított, folyamatos 

karbantartása és felújítása új financiális lehetőségek felkutatását követeli meg. A tanításhoz 

szükséges kotta és tanítási segédeszközök ellátottsága kielégítő, beszerzése, folyamatos 

fejlesztése szaktanári vélemény bevonásával történik, mely a jövőben is irányadó kell, hogy 

legyen. A köznevelési rendszer átalakítása után az éves költségvetések tervezésének kell 

tartalmaznia a várható költségeket. 

 

Az elmúlt évtizedek országos és regionális tanulmányi versenyeinek számos eredménye 

és helyezése bizonyítja, hogy a Farkas Ferenc Zeneiskola az intézmények élvonalába tartozik, 

melynek továbbvitele az iskolában folyó munka egyik fontos feladata. Az iskola továbbra is 

lehetőséget biztosít a versenyeken való indulásra, felkészítésre, és a versenyeken való 

részvételre.  
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1.3.  A zeneiskola működtetéséhez szükséges feltételrendszerek 
 

1.3.1. A zeneiskola szerepe és feladata a kerület oktatási rendszerében 

  

A zeneiskola, mint az alapfokú művészetoktatás intézménye szervesen kapcsolódik a 

kerületben fenntartott általános iskolák és gimnáziumok művészeti neveléséhez. Az 

intézményekben megvalósuló kulturális programok aktív résztvevője és kezdeményezője. A 

művészeti nevelés a kulturális értékek integrálója és szakmai garantálója. Az oktatás 

feladatrendszere, pedagógiai alapelvei, életkori sajátosságokat figyelembe vevő nevelési 

munkája kapcsolódik, szervesen beépül és kiegészíti az ott folyó nevelő-oktató munkát. Segíti 

a tanulók képességfejlesztését; egyéniségük, kifejezési képességük fejlesztésével segíti az ott 

megvalósuló pedagógiai munkát. 

A művészetoktatási rendszerével és programjainak megvalósulásával hozzájárul a 

kultúra iránti igény mind szélesebb körben való felkeltéséhez, ill. ösztönöz a kulturális életben 

való aktív részvételre, biztosítja a képzésben kiemelkedően teljesítők tehetséggondozását, 

szakirányú továbbtanulását. 

 

1.2.2. Az iskola struktúrája 

 

- Iskolavezetés: 

 

Az iskola szakmai irányításáért az iskola intézményvezetője a felelős, az életbe lépett 

Köznevelési Törvény szerint nem munkáltató; az illetékes tankerület (Közép-Budai 

Tankerület) vezetése vette át ezen feladatokat. Az intézményvezető munkáját 2 

intézményvezető-helyettes segíti. 

Az intézményvezető közvetlen munkatársaival jelentési, nyilvántartási, leltárvezetési, 

tanügy-igazgatási dokumentumokat készít. Felügyeli a tanárok adminisztrációs munkáját, a 

Tájékoztató füzetek, a naplók (Főtárgyi-, Szolfézs-, Előképzős-, Korrepetíciós-) pontos 

vezetését. 

 

- Iskolavezetőség: 

 

Az iskolavezetőség tagjai: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, 

munkaközösség vezetők. A munkavállalói érdekképviseletet, az intézményben működő 

szakszervezeti tagságot a választott titkár képviseli. 

 

A rendszeresen megtartott értekezleteken az előkészítő, szervező, lebonyolító és 

értékelési feladatokat az intézményvezető irányításával végzik, illetve jogosultak a felmerülő 

feladatok előterjesztésére. 

 

- Nevelőtestület:  

 

Az iskolát érintő legfontosabb nevelési és módszertani kérdésekkel foglalkozik. Dönt az 

iskola életét befolyásoló nevelési kérdésekben, a nevelőtestület tagjainak továbbképzési 

tervéről. A munkaközösségekben szervezett egységes nevelést-oktatást végzi, az egységesen 

kialakított helyi tanterv alapján. Rendszeresen megtartott értekezleteken határoz az iskola 

pedagógiai működésének mikéntjéről. 
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- Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: 

 

A zeneiskolában az iskolatitkár segíti a napi feladatok és adminisztrációs munkák 

elvégzését. Az iskolatitkár előkészíti azokat a dokumentumokat, melyek az iskola 

adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítik, előkészíti az iskola által kiadott hivatalos 

igazolásokat, stb. 

 

 

 

- Tanulók közössége: 

 

A Zeneiskola tanulói 12 évfolyamon vesznek részt az oktatásban. Ebből és más 

specialitásból adódóan a tanulók átlagéletkora igen eltérő: az alig 6 évestől 25-26 évesig is 

terjedhet, hiszen a magánének oktatás kezdése biológiai érettséghez kötött, így van, aki 18 

évesen kezdi alapfokú tanulmányait. A tanulók a kerület 5 közoktatási intézményébe járnak 

heti 2-4 órára, így folyamatosan szervezett diákéletről nem beszélhetünk. Az azonos tanárhoz 

járók „osztályközössége” elegendő a közös programok szervezéséhez. 

 

 

 

- Szülők közössége: 

 

A Zeneiskola speciális tanítási formájában a szülők kapcsolattartása heti 

rendszerességgel történik, sokan kísérik gyermekeiket a tanítási órákra. A szülők Szülői 

Szervezetet hoztak létre, melybe a nevelőtestület minden pedagógusától egy szülő képviselteti 

magát. Emellett mind az Intézményi Tanácsba, mind a Zeneiskola Alapítványának munkájába 

delegálták képviselőjüket. 

 

 

 

- Az iskola működését biztosító dolgozók: 

 

Az iskola korábbi működtetőjétől -  Budavári Önkormányzat  - a Közép-Budai 

Tankerület, a fenntartó vette át a működtetői feladatokat és biztosítja a működésben részt 

vevő takarító jelenlétét.  
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A Zeneiskola feladat-ellátásához szükséges telephelyei intézményi bontásban, oktatott 

tantárgyakkal: 

 

 - Zeneiskola Központ (Lisznyai u. 40-42.): 

  szolfézs 

  zeneirodalom 

  hegedű 

  zongora 

  cselló 

  hárfa 

  vonószenekar 

énekkar 

 

   - Lisznyai u. Általános Iskola (Lisznyai u. 40-42.) 

    zongora 

    hegedű 

    gitár 

    korrepetíció 

    furulya 

    fuvola 

    magánének 

    trombita 

 

   - Batthyány Lajos Általános Iskola (Batthyány u. 8.) 

    szolfézs 

    zongora 

    fuvola 

    hegedű 

    klarinét, szaxofon 

 

   - Budavári Általános Iskola (Tárnok u. 9-11.) 

    szolfézs 

    zongora 

    gitár 

    hegedű, bárcsa 

     

   - Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (Gellérthegy u. 7.) 

    szolfézs, 

    zeneirodalom 

 

- Kosztolányi Dezső Gimnázium (Bp. Attila út 135-137.) 

fuvola 

 hegedű, brácsa 

 cselló 

 gitár 

 nagybőgő 

 zongora 

 

 

Az egyes iskolákkal való kapcsolattartást, szervezést az ún. tagozatvezetők végzik. 
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1.2.3. Személyi feltételek 

  

A Zeneiskola működtetéséhez szükséges személyi feltételek a törvényi előírásoknak 

megfelelően a következők: 

 

   - intézményvezető   1 fő 

   - intézményvezető-helyettes  2 fő 

   - tanár     36 fő (teljes és részfoglalkozás) 

   - iskolatitkár     2 fő 

- könyvtáros    1 fő 

   - hangszerkarbantartó   1 fő 

 

A fenntartó által engedélyezett pedagógus álláshely száma 28,5 fő, melyen általában 36-

38 fő végzi az oktató-nevelő munkát. Az oktatást végző pedagógusok határozatlan idejű 

kinevezéssel dolgoznak mind teljes, mind részfoglalkozásban, ill. további közalkalmazotti 

jogviszonyban. Az egyéni oktatási forma a „mester és tanítvány” kapcsolatán alapul, stabilitás 

és folytonosság nélkül elképzelhetetlen a tartalmas szakmai munka. A néhány éve bevezetett 

„közalkalmazottak nyugdíjpolitikai elvei” 2013. július 1-től gyökeres változást hoztak a 

Zeneiskola életébe. A Zeneiskola tanárai közül 8 pedagógust érintett az intézkedés, melynek 

nyomán 120-150 növendék ellátásának kötelezettségét kellett megoldani. A távozó 

pedagógusok 25-36 évet dolgoztak a zeneiskolánkban, így az eddigi évek fokozatosságának 

elve drasztikusan megváltozott. Az iskola felkészült a változásra, a nyugdíjazott kollégák 

helyébe új kollégák léptek, ezáltal biztosítva van az összes zeneiskolai növendék folyamatos 

képzése. A megnövekedett vezetői feladatok ellátása érdekében 2015. februárjától 2. 

intézményvezető-helyettes került megbízásra. 

 

1.2.4. Szakmai feltételek 

 

A zeneiskola pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottai rendelkeznek a 

művészeti tárgyaknak megfelelő felsőfokú végzettséggel, melyet a Kt.18.§ (k) bekezdése 

meghatároz. Az iskola szakmai vezetése támogatja a magasabb képzést igénybevevők 

továbbtanulását, és a törvényi előírások megváltozásából fakadó – előtte nem meglévő – 

újabb szakképesítést megszerezni kívánók képzését. 

 

  A tantestület tagjainak végzettsége:  

    

   - egyetemi végzettség doktori fokozattal 1 fő 

   - egyetemi végzettség             19 fő 

   - főiskolai végzettség             16 fő 

   - ebből szakvizsgázott pedagógus  3 fő 

 

A pedagógusok a törvényben előírt továbbképzési kötelezettségeinek eleget tesznek az 

akkreditált tanfolyamokon az előre tervezett továbbképzési ütem szerint, melyek elvégzését 

tanúsítvánnyal igazolják. A továbbképzési tervben vállalt feladatoknak minden pedagógus 

eleget tett, az ennek megfelelő fizetési osztályba sorolás várakozási idejének lerövidítése 

megtörtént.  

Pedagógusaink részt vesznek szakmai fórumok és munkaközösségek munkájában, 

pedagógiai, szakmai fejlődésük érdekében igénybe veszik a szaktanácsadók segítő munkáját, 

melyben az iskola vezetősége támogatást nyújt.  
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1.2.5. Tárgyi feltételek 

 

A Zeneiskola Pedagógiai Programjának megvalósításához jelenleg rendelkezünk a 

megfelelő tárgyi feltételekkel. A Zeneiskolában alapvető fontosságú a „tanítás eszközök”, 

vagyis a hangszerek minősége és nagyon fontos a tanítási helyszínek színvonala. Minőségi 

hangszerek nélkül, leromlott állagú termekben, vagy helyiségekben nem lehet minőségi 

művészetoktatást, esztétikai nevelést végezni, ahogy nem lehet tornatermekben kiemelt 

hangversenyeket rendezni. 

Jelenleg a Zeneiskola hangszerparkja megfelelő állapotú, tartalmaz kiváló minőségű 

hangszereket is. A zongorák felújítása a korábbi években megtörtént és folyamatos 

karbantartása a hangszerkarbantartó segítségével megoldott. Más, régi hangszerek selejtezése 

megtörtént,  új hangszer beszerzésére korlátozott mennyiségben kerül sor.   

A Zeneiskola központjában és a telephelyeken használt termekről, a bennük használt 

tárgyi feltételekről (hangszerek, kottaállványok, kottapultok, zsámolyok stb.) az évenkénti 

statisztikai jelentés részletes adatokat tartalmaz. Fontos, hogy minden terem zenei arculatot 

tükrözzön, de csak a Zeneiskola központi helyén tudjuk ezt megvalósítani, mivel az általános 

iskolákban az ottani tantermi jelleg szerint a helyi igazgatók, tanárok alakítják ki a tantermek 

belső arculatát. A tanítást segítő eszközök és felszerelések a zeneiskola által biztosított 

szekrényekben kerülnek elhelyezésre. 

A zeneiskola oktató-nevelő munkájának végzéséhez elengedhetetlenül szükséges a 

kerületi oktatási intézményekben való elhelyezés. A zeneiskola előkészítő évfolyamai, 

elméleti csoportos órái, valamint hangszeres egyéni órái az oktatási intézmények által 

rendelkezésre bocsátott, közös használatú termekben történik, melyek a délelőtti 

foglalkozások befejeztével vehetők igénybe. 

A telephelyek intézményeiben rendelkezésre bocsátott termek száma évenként változik: 

egyrészt a tanulólétszám, másrészt az igények kielégítése befolyásolja.  

Változatlanul nem megoldott a zeneiskola pedagógusainak tanári szobája informatikai 

eszközökkel ellátva, ahol a nevelőtestület adminisztrációs és egyéb tanítással kapcsolatos 

tevékenységet végezhetne.  

A zeneiskola növendékeinek a hangszeres tanulmányok végzéséhez – a 

hangszerkölcsönzés kereti között – megfelelő méretű és állapotú hangszert biztosít, melynek 

használatban való karbantartását a növendékek maguk, egyéb karbantartását, felújítását az 

iskola végezteti el és biztosítja annak anyagi feltételeit. A zongora és a hárfa esetleges 

nagyobb javításai az előzetesen tervezett költségvetés alapján történik.  

A zeneiskola kotta- és hangzó anyag tára biztosítja az oktatáshoz szükséges kotta-, könyv- 

és hangzó anyagot, melyet a hangszeres tanár, vagy a csoportos órát tartó elmélet tanár 

kölcsönöz ki és bocsátja a növendék rendelkezésére. A könyvtári helyiség kis mérete és a 

tanítási idő speciális beosztása miatt a könyvtári kölcsönzés csak a tanárok számára 

lehetséges. A könyvtár működtetését szakirányú végzettséggel rendelkező munkatárs végzi. 
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1.2.6. Tanulói feltételek 
 

A zeneiskola tanulói összetételénél az iskola vezetése figyelmet fordít arra, hogy a 

felvehető növendékek elsősorban a kerületben élők közül, illetve a kerület iskoláiban tanulók 

közül kerüljenek ki. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban azt a tényt sem, hogy a 

kerülethatáron élők is igényt tarthatnak a fennmaradó helyekre. Az iskola szakmai színvonalát 

hűen tükrözi az a tény is, hogy a nagy szakmai múlttal rendelkező tanárokhoz jelentkeznek 

más kerületből is növendékek. Az iskolában oktatott tantárgyak közül vannak olyanok is, 

amelyeket nem oktatnak a környező kerületi zeneiskolákban, ezért ezen a tanszakokon is 

vannak „külsős” jelentkezők. Ez utóbbi esetek a zeneiskola összlétszámát tekintve igen 

csekély számúak, de felvételük támogatása – az egyedi elbírálásuk után – mindenképpen 

szükséges. 

 

  A tanulók életkor és iskolatípus szerinti megoszlása: 

 

- általános iskolás (6-14 éves)  73% 

- középiskolás (14-18 éves)  15% 

- egyetemista (18-22 éves)     7% 

- felnőtt (22 év feletti)     5% 

 

A százalékos arány mutatja, hogy összességében a tanulók 88%-a fedi le a 6-18 éves 

korosztályt. A 18 év felettiek létszáma elengedhetetlenül szükséges az együttesek szakmai 

színvonalának szinten tartásához. 

 

 

2. A Zeneiskola nevelési programja  

 
2.1.  Az alapfokú művészetoktatás cél- és feladatrendszere 

 
2.1.1. Az alapfokú művészetoktatás célja és feladata 
 

A gyermekeknek, tanulóknak joga, hogy adottságaiknak, képességeiknek, 

érdeklődésüknek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljenek, képességeikhez mérten 

tovább tanuljanak, valamint tehetségüknek felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú 

művészetoktatásban vegyenek részt. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti 

hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti 

nyitottság kialakításában. 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye a művészeti-kulturális műveltség azon 

továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az intézményekben elsajátíthat 

minden tanuló. 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó 

zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, 

tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi 

hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság 

– alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai 
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készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység 

tudatosítására. 

A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait 

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

gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

 

 

2.1.2. Az oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei  

 

Az oktató-nevelő munka általános alapelveinek törvényi meghatározásait az intézmény 

is irányadónak és megvalósítandó célnak tartja. Az ebben foglaltak – mint vallási, ill. 

világnézeti meggyőződésük tiszteletben tartása, alapvető erkölcsi ismeretek közvetítése és 

elsajátítása, vallások erkölcsi és művelődéstörténeti tartalmának elfogulatlan ismertetése – 

különös fontossággal bírnak a zenei korok és stílusok megismertetésében, a különböző 

kultúrák örökségének közvetítésében. 

 

Az alapfokú művészetoktatás intézményeiben – leghangsúlyosabban a zeneművészeti 

oktatás tevékenységében, ahol a hangszeres órákon egyéni oktatás folyik – oktató 

pedagógusnak érzékelnie és érzékenyen reagálnia kell a növendékek lelki, pszichikai 

állapotára; segítséget nyújthat problémáinak megoldására, elősegítheti az életkori 

sajátosságok által előidézett esetleges feszültségek oldását, mindig szem előtt tartva a tanuló 

érdekeit. Kihasználva az egyéni oktatás nyújtotta előnyöket, a pedagógusnak lehetősége van a 

tanulók személyiségének, szocio-kulturális hátterének – elsősorban megfigyelésen alapuló – 

mélyreható megismerésére, (beszélgetés, kapcsolattartás a szülőkkel, kollégákkal). Fontos, 

hogy a tanár soha ne lépje túl a pedagógiai kompetencia határait. 

A zenetanítás speciális pedagógiai eszközeivel hozzájárul a tanuló teljes értelmi, 

érzelmi, erkölcsi fejlődéséhez, megerősíti azokat az irányvonalakat, melyeket az iskola a 

szülő egyetértésével és együttműködésével választ ki gyermeke személyiségének 

kiteljesítéséhez.  

Az egyéni és csoportos foglalkozások során olyan iskolai környezetet, légkört alakítunk 

ki, mellyel ösztönzést, támogatást, bizalmat biztosítunk, szem előtt tartva növendékeink 

egyéni képességeit a tanulás folyamatában. 

Értékelési szempontjaink konstruktív jellegűek, mint mindenkinek, a növendéknek is 

megengedett, hogy hibázzon, s azt a tanulás, fejlődés részeként kezeljük. 

 

Pedagógiai alapelveink eszményeiben olyan tanulók képe él, aki a közös családi és 

művészeti nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

 

- humánus, 

- erkölcsös, 

- fegyelmezett, 

- kötelességtudó, 

- érdeklődő és nyitott, 

- kreatív és alkotó, 

- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

- képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

- gyakorlatias, 

- van elképzelése a jövőjét illetően, 

- becsüli a tudást, aktívan vesz részt a tanulásban, 

- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 
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 nemzeti kultúránkat, 

 művészeti ágakban rejlő esztétikumot, 

 más népek értékeit és hagyományait, 

- társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben, 

- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartási formákat, 

- ismeri és betartja a különféle a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) 

együttélését biztosító szabályokat, 

- ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és 

módszereit, 

- viselkedése udvarias, 

- társaival együttműködik, 

- szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

- képes szeretetet adni és kapni, 

- szereti hazáját, 

- megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

- szellemileg és testileg is egészséges, edzett, 

- egészségesen él, 

- pozitív életszemlélet jellemzi. 

 

 

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 

egyes tanuló személyiségében. Pedagógusaink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban 

arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több, itt 

felsorolt személyiségjeggyel. 

 

A tanulóknál fentebb vázolt kép gyakorlatban történő megvalósításához elengedhetetlenül 

szükséges, hogy a pedagógus reális önismerettel rendelkezzen. Igyekezzen magában olyan 

tulajdonságokat kifejleszteni, melyek alkalmassá teszik a visszajelzések befogadására, a 

szülőkkel, kollégákkal való konstruktív kommunikációra. 

 

2.1.3. A zeneiskola kiemelt céljai 

 

A zeneiskola igazgatósága és szakmai vezetése kiemelt célként jelöli ki a tantestület 

pedagógusai számára az alábbiakat: 

 

- A magyar és egyetemes zenekultúra terjesztése érdekében a zeneiskolába jelentkező, zenét 

tanulni vágyó fiatalok – lehetőség szerinti – minél nagyobb számban való felvétele, 

kiemelt fontosságot tulajdonítva az I. kerületi fiatalok zenetanulására. 

 

- A kerületi amatőr muzsikálás terjesztése-támogatása, ezen belül a zeneiskola 

együtteseinek zavartalan, folyamatos és színvonalas működésének biztosítása, és a kerület 

kulturális életébe való szerves beépülésének támogatása. 

 

- A zenei tevékenység illetve a zeneiskola közösségformáló, megtartó erejének fokozása, a 

fiatalok zenei technikai szintjének minél magasabbra emelése, mely lehetőséget ad a 

későbbi idők önálló munkájára. 

 

- A zenei tehetség korai felismerésének és szakirányú képzésének elősegítése, a zenei 

pályára készülők magas szintű szakmai felkészítése, pályára irányítása. 
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- Az iskolában tanuló ifjúság nemzeti identitástudatának kialakítása és fejlesztése a régmúlt 

és a jelen zenei kultúrájának átadásával. Az iskola a tanítási órák keretein belül és az általa 

szervezett programjaiban kiemelt szerepet szentel a magyar kultúra népzenei és műzenei 

örökségének jelenlétéhez. Az iskola névadójának szellemi hagyatékának ápolása és 

terjesztése, a kiemelt iskolai programokon való állandó jelenléte, hagyományteremtő 

megemlékezés a zeneszerző évfordulóján. 

 

- A zeneiskola jelenlegi lehetőségeihez mérten is adjon alkalmat és helyet a társművészetek 

mind szélesebb (zenével közös) bemutatkozására, így a művészetek egységében 

szolgálhatja a művészeti nevelés céljait. 

 

 

2.1.4. Tehetséggondozás és képességfejlesztés 

 

A zeneiskolában folyó oktató-nevelő munka kiemelt területe a tehetséggondozás, 

képességfejlesztés. Az iskola beiskolázási módja (két évfolyamos zenei előkészítő osztályokat 

oktat az általános iskolákban) megadja annak lehetőségét, hogy a tehetség korai felismerése 

után a kivételes képességű gyerekek emelt óraszámban fejlesszék képességeiket. A 

hangszeres és elméleti szakok B-tagozatos növendékeit kellő tapasztalattal, szakmai 

hozzáértéssel és felkészültséggel oktatják tanáraink. Az iskola vezetése mind óraszámban, 

mind egyéb feltételekben kiemelten támogatja ezen növendékek szakmai fejlődését. 

A kiemelkedő tehetségű növendékek az átlagnál több szereplési, bemutatkozási, 

lehetőséget kapnak, hogy a pályára való készülés során a kellő repertoár mellett a szereplési 

rutinban is jártasságot szerezzenek. 

A már zenei pályára került volt növendékek mindig szívesen tesznek eleget „indító” 

iskolájuk meghívásának, és szerepelnek a zeneiskola kiemelt fontosságú hangversenyein, 

személyiségükkel is példázva az iskolában folyó oktató-nevelő munka magas színvonalát. 

A zeneiskola elsősorban a középfokú zenei tanulmányok megkezdésére készíti fel tanulóit, de 

a továbbtanulás irányai szerteágazóak: 

 

- zeneművészeti szakközépiskolák hangszeres és elméleti tanszakai és előkészítő 

tagozatai 

 - a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előkészítő tagozata 

 - zeneművészeti főiskolák tanszakai 

 - egyéb pedagógiai főiskolák ének-zene társított tagozatai.  

 

 

2.1.5. A személyiségfejlesztés feladatai 

 

A személyiség formálásában az örökletes adottságokon túl a környezet kultúrájának, 

normáinak, elvárásainak is jelentős szerepe van. A művészeti alkotás során kifejezetten előnyt 

jelent, hogy a gyermekekkel egyénileg, illetve kis létszámú csoportokban foglalkozhatunk. 

Erős, személyes kötődés alakul ki, mely meghatározó a tanuló fejlődésében. 

A gyermekek kezdeti motivációja gyakran a tanár személyiségén alapszik. Később ezt 

megerősíti vagy gyengíti a kontaktus alakítása, az elvárásoknak való megfelelés 

eredményessége. A közösségfejlesztés során a társakhoz való kötődést, alkalmazkodást, 

összetartozás érzését, illetve a közösen elvégzett eredményes munka elégedettségét 

tapasztalják meg tanítványaink. Az erős kötődés a tanár személyiségéhez, és a pedagógus-

gyermek viszony jelentősen befolyásolja a tanulás eredményességét, valamint a tanulók 
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személyiségfejlődését. Megnő ezért a pedagógiai vezető és a munkáltató felelőssége a 

pedagógusok alkalmazásában, munkájának ellenőrzésében. 

 

 

Fontos feladataink a személyiség fejlesztése során: 

 

- -Pozitív megerősítés, a motivációs bázis támogatása élményekkel, helyes kritikával, 

értékeléssel. 

- A sikerek és kudarcok közös feldolgozása és megbeszélése a szülők bevonásával. 

- A helyes gyakorlás megtanítása, fejlesztése, motiválása. 

- Az önkifejezés, nyitottság és mások elfogadásának fejlesztése. Az alkotás által elérhető 

öröm, élmény feldolgozása. 

- A növendékek helyes önértékelésének előmozdítása. 

- A szereplési szorongás leküzdésének segítése. 

- Sajátos eszközeinket felhasználhatjuk a kapcsolatteremtési képesség fejlesztésében. 

 

A művészetoktatásban rejlő személyiségfejlesztő, értékteremtő tulajdonságok, 

készségek kialakításával, elsajátításával el kell érni, hogy a tanulók sajátos, speciális 

művészeti ismeretekkel, készségekkel rendelkezzenek, melyek lehetővé teszik az alkotó 

tevékenységgel, az interpretálással együtt járó pozitív élmények átélését. Célunk, hogy olyan 

magatartási attitűdökkel és szokásokkal rendelkezzenek, melyek biztosítékot jelentenek arra, 

hogy a tanulóban kialakult nyitottság, esztétikai érzékenység nem szakad meg az alapfokú 

művészetiskolai tanulmányok befejezésével, hanem felnőtt korban is kulturális igényükké 

válik.   

 

 

2.1.6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A közös éneklés, kamarazenélés, az együttesekben való részvétel, a közös alkotói 

munka kiemelkedően fontos szerepet játszik az egyén és a közösség kapcsolatának, egymásra 

hatásának fejlesztésében, a közösséghez való alkalmazkodás, a szocializáció tudatos 

alakításában. Az önismeret és a másság megbecsülése alapvető érték. Az egyéni érdek 

alárendelése a közösségnek, valamint a közösség részéről az egyéni munka eredményeinek 

elismerése, ennek fejlesztése a művészeti tevékenységbe beágyazottan jelenik meg. 

A csoportokon belüli közösségi viszonyok fejlesztéséhez fontos az egymás iránti 

felelősség erősítése. A tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejleszti a csoport 

együttes gondolkodását. A hibák közös kijavítása, a bírálat hozzájárul a felelősségtudat 

erősítéséhez. 

 

 

A Zeneiskolában az egyéni oktatásmód sajátosságaiból adódóan különböző tanulóközösségek 

léteznek: 

 

 Az egy tanárnál tanuló növendékek: 

A közösségfejlesztés legegyszerűbb módja a tanár összes növendéke számára megrendezésre 

kerülő közös órák és koncertek, melyek alkalmával a tanulók megismerkedhetnek egymással, 

megismerhetik egymás zenéről kialakított véleményét, gondolatát. Ezek a vidám, családias 

hangulatú órák, koncertek örök emlékűek lesznek és közösséggé kovácsolják a különböző 

életkorú tanulókat. 
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Az azonos hangszert tanuló növendékek: 

Az egyes munkaközösségek (tanszakok) közös órát, közös koncertet szervezhetnek, 

ahol egyénileg is játszhatnak a növendékek, de ezekre az alkalmakra szakmai kisegyüttesek is 

szerveződhetnek. Elsősorban duók, triók, de egyes hangszereken kis zenekarok is 

létrejöhetnek, pl. gitárzenekar, fuvolazenekar, furulyazenekar stb. 

 

Kamaracsoportok, zenei együttesek: 

A Zeneiskolában állandó kamaracsoportok is tevékenykednek, illetve működnek 

állandó együttesek is, nem feltétlenül azonos hangszereken játszó növendékekből. A zenei 

együttesek különböző tanszakok közötti együttműködés eredményeképp jönnek létre. Az 

iskolai kamaracsoportok, együttesek munkájának vezetői felelősséggel, és alapos 

ismeretekkel felkészülve vezetik az ott folyó munkát; példamutató személyiségük, szakmai 

elkötelezettségük példaértékű a résztvevők számára. Az együttesek munkájában magukba 

foglalják a már iskolánkban végzett, de visszajáró növendékeket is, akik ragaszkodása és 

elkötelezettsége példát mutat a fiatalabbak számára. 

 

 Zeneiskolánkban működő együttesek: 

 

- Vonószenekar 

- Fuvolaegyüttes 

- Gitáregyüttes 

- 2013 szeptemberében alakult a kisebb növendékek részvételével a 

„Tücsökzenekar” 

- 2016 szeptemberében útjára indult a „Kicsinyek Kórusa” 

 

A különböző koncertekre, versenyekre létrejövő „alkalmi” együttesekben lehetőség nyílik, 

hogy a tanulók új ismeretségeket, barátságokat kössenek. 

 

 On-line közösségek: 

A pedagógus létrehozhat on-line közösségeket a növendékei, illetve azok szülei számára 

(pl. levelező lista, facebook csoport), amelyen keresztül javaslatokat tehet az interneten 

fellelhető színvonalas hang- és videófelvételek használatára, valamint lehetőséget adhat arra, 

hogy ezekkel kapcsolatban növendékei elmondják benyomásaikat. Emellett felhívhatja a 

figyelmet olyan értékes kulturális programokra (koncertek, kiállítások), amelyek látogatása 

segít a tananyag élményszerűbb elsajátításában. 

 

2.2. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

 

2.2.1. A pedagógusoknak a tanórák megtartásával kapcsolatos kötelességei és 

feladatai 

 

A tanár köteles munkahelyén a tanítás kezdete előtt 10 perccel megjelenni. 

A növendék hiányzása esetén a tanár szabadidejével saját belátása szerint rendelkezik. 

Az elmaradt órákat a tanárnak az alábbi esetek kivételével pótolnia kell: 

- Betegség 

- Igazgatói szünet 

- Növendékek hiányzása esetén 
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- Zenei rendezvényeken való közreműködés alkalmával, amikor a tanár a 

zeneiskolai, a kerületi, a fővárosi, vagy az országos rendezvényeken képviseli 

iskolánkat. 

- A zeneiskola által szervezett és a kötelező országos továbbképzésen való részvétel 

esetén. 

 

2.2.2. A pedagógusok tanügyi feladatai 

 

- Az intézmény pedagógusai kötelesek a következő adminisztrációval kapcsolatos 

dokumentumokat határidőre, kulturált, olvasható és áttekinthető külalakkal 

elkészíteni: 

naplók, összesítők pontos vezetése, az egyéni órarendjének elkészítése, ezen 

dokumentációk határidőre történő leadása, 

- amennyiben főtárgy-tanári feladatot is ellát, a beiratkozással és a térítési díjak 

befizetésével kapcsolatos dokumentáció, a törzskönyvek, félévi értesítők és év végi 

bizonyítványok pontos kitöltése és egyeztetése. 

 

A csoportos naplók vezetésének hagyományozott eljárása: 

 

A csoportos oktatást végző pedagógus 

 minden egyes csoportról külön naplót vezet, azonos naplószámmal, az ABC betűit 

követve, külön megjelöléssel. 

 a havi összesített óraszámot egy naplóban vezeti, melyet „nyilvántartás” címszóval 

a napló borítóján megjelöl. 

 A csoportok részére megtartott napi óraszámot összesítve a „nyilvántartás” 

naplóban vezeti. 

 

2.2.3. Önálló munkacsoport – vezető 

 

Tanulócsoport-vezető az, aki  

- az intézmény teljes állásban foglalkoztatott pedagógusa, 

- legalább 20 tanulónak főtárgy tanára, akikkel kapcsolatban osztályfőnöki jellegű 

tevékenységet lát el. 

 

Az önálló tanulócsoport – vezető feladata: 

 

- Szülői adatlapok kiosztása és beszedése, adatok egyeztetése, ellenőrzése, naplóban 

történő adminisztrálása 

- Folyamatos kapcsolattartás a Szülői Szervezet vezetőjével 

- Folyamatos kapcsolattartás a szaktanárokkal (kötelező tárgyakat tanító kollégák, 

munkaközösségen belül tanító pedagógusok) 

- Tanulmányi kirándulás előkészítése, szervezése, lebonyolítása (koncert-, 

színházlátogatások) 

- Továbbtanulási feladatok szervezése, szülők tájékoztatása, jelentkezései lapok 

előkészítése, szülőkkel való kitöltetése (továbbtanulási jelentkezési lapok, valamint a 

hangszeres beiskolázáskor, szolfézs főtárgyasok számára kitöltendő jelentkezési 

lapok) 
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- A tanulócsoportjára vonatkozó statisztikai adatok naprakész nyilvántartása 

- Napló, összesítő, anyakönyv, tájékoztató füzetek havonkénti ellenőrzése az 

intézményvezető-helyettesekkel 

- Félévi- és tanév végi bizonyítványok elkészítése 

- Tanév elején bizonyítványok összegyűjtése 

- Térítési díjakról, tandíjakról szóló tájékoztatók kiosztása, a befizetésekről szóló 

igazolások összegyűjtése, azokkal való elszámolás 

- A hangszerhasználati díjak tanulócsoportjában való beszedése, azzal való elszámolás 

- Szükség esetén családlátogatás, esettanulmány készítése 

- Óralátogatás a tanulócsoport egyéb szakóráin 

- Tanulóközösség kialakítása, közösségfejlesztései feladatok a tanulócsoporton belül 

(iskolai és iskolán kívüli bemutatók, koncertek szervezése) 

- A tanuló szorgalmának havonta történő értékelése az érdekeltekkel egyeztetve  

- A tanulók tanulmányi előmenetelének, a csoport fegyelmi helyzetének figyelemmel 

kísérése, probléma esetén a szülők tájékoztatása, megoldáskeresés a problémára 

- A csoporttal kapcsolatos ügyviteli feladatok, adminisztrációk ellátása (osztálynapló, 

anyakönyv precíz, naprakész vezetése, félévi és tanév végi statisztikai adatok 

kiszámolása, hiányzások vezetése, összesítése) 

 

2.3. Továbbképzési tervek 

 

A Farkas Ferenc Zeneiskola – az előírásoknak megfelelően – továbbképzési tervet 

készít. Kollégáink az elmúlt években többen is végeztek felsőfokú tanulmányokat, vagy egyéb 

akkreditált továbbképzéseket. 

Mint ismeretes, minden gyakorló pedagógusnak hétévenként kötelező továbbképzésen 

kell részt vennie. Fontosnak tartjuk, hogy a továbbképzések ne járjanak jelentős 

megterheléssel, sőt a tanfolyamok pozitív hatásai, a tanárszemélyiség megújulása érdekében 

kifejtett eredményei kellőképpen ellensúlyozzák az óraszámkieséssel járó feszültségeket, 

problémákat. Képzési programunk így előnyben részesíti azokat a továbbképzési formákat, 

melyek az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok megvalósítását 

szolgálják, beleértve a pedagógus szakmai, önismereti és kommunikációs képességeinek 

fejlesztését szolgáló továbbképzéseket. 

A továbbképzés részét képezi a pedagógus által öt évente elkészítendő önfejlesztési 

terv, melyet a vezetővel egyeztetve állít össze, az intézményi önértékelési programjának 

megfelelően. 

A továbbképzés egyik formája a belső tudásmegosztás, aminek keretében az intézmény 

hospitálási rendszer működtetésére törekszik, egymás óráinak látogatásával. A belső 

tudásmegosztás működtetésében az intézményben működő munkaközösségek komoly 

szerepet vállalnak a közös órák, tanszaki hangversenyek megszervezésével, lebonyolításával. 

Az intézményvezetés folyamatosan figyelemmel kíséri a tanári szakma legújabb 

információit. Rendszeresen felméri, milyen szakmai, módszertani igények merülnek fel az 

intézményben. 

Pedagógusaink továbbképzéseinek célja, hogy a zeneiskola tanárainak szakmai tudása 

megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 
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2.4. Stratégiák a művészetoktatás fejlesztésére és kibővítésére 

 

2.4.1. A zeneiskola jelenlegi oktatási területei 

 

A zeneiskola a kerület általános iskoláiban és gimnáziumaiban fejti ki művészetoktatási 

tevékenységét. Ebből fakadóan ezen intézmények tanulói járnak túlnyomó többségben a 

zeneiskola tanítási óráira is. A zeneiskola vezetése nem hagyhatja figyelmen kívül a kerületre 

jellemző, de országos tendenciákat is mutató, az általános és középiskolákban tapasztalható 

változásokat, melyek követésére eddig is megtette a lépéseket. 

 

A „tanulói feltételek” adatainak százalékos arányából is kitűnik, hogy a megfelelő, stabil 

tanulói létszám a zeneiskola részére annak ellenére is adott, hogy az utolsó tizenöt évben a 

kerület közoktatási rendszere nemcsak számadataiban, hanem tendenciáiban is erősen 

megváltozott. A hat és nyolc osztályos gimnáziumok megjelenése, a tanköteles gyermekek 

számának drasztikus csökkenése és az egyéb társadalmi tényezők befolyása mind károsan 

érintette a hagyományosan nyolc évfolyammal működő általános iskolákat, melyekre épült és 

épül a zeneiskola tizenkét évfolyamon keresztül tartó oktató-nevelő munkája. 

 

 

2.4.2. A zeneiskola tevékenységi körének fejlesztési lehetőségei 

 

A zeneiskola vezetése és tantestülete folyamatosan keresi tevékenységi körének 

fejlesztési lehetőségeit. Az imént vázolt tendenciák magukban hordozzák a megújulás és 

változás szükségszerűségét. A fejlesztés lehetősége korántsem hagyatkozhat pusztán az 

iskolában tanított tanszakok bővítésére. 

 

Elsődleges feladat az iskolában folyó munka mind szélesebb körű megismertetése a 

legkülönbözőbb csatornákon keresztül. Egyedinek és beazonosíthatónak kell lennie a 

„fogyasztói társadalom” széles kínálatának palettáján a már meglévő információs lehetőségek 

mellett újabbak után kutatva. Értékrendjében, szakmai munkájában olyan példát kell mutatnia, 

mellyel bebizonyítja meglétének és fenntartásának fontosságát. 

 

 

2.4.3. A fejlesztési program célja és megalapozása 
 

 

Az intézmény fejlesztési programjának célja, hogy a kerület köznevelési rendszerébe 

illeszkedve fejtse ki mind szélesebb körű tevékenységét, segítse a kerület kulturális, 

művészeti életének fejlődését, őrizze és ápolja a kerület zenei életének hagyományait, 

tevékenységével egészítse ki és emelje az ott működő oktatási intézményeinek kulturális 

nevelésének színvonalát. 

 

Az intézmény szakmai irányítása minden lehetőséget felhasznál arra, hogy az iskolában 

folyó oktató-nevelő munka színvonalát megtartsa és emelje. Ennek szakmai garanciája 

pedagógusaink magas fokú képzettsége. Célunk, hogy a pedagógusok szakmai 

továbbképzéseken, munkaközösségi foglalkozásokon elsajátított ismereteiket építsék be 

oktatási munkájukba, hasznosítsák pedagógiai tevékenységükben. 

 

A célok megvalósításának megalapozása részben már elkezdődött és ma is folyik. Az 

intézmény sajátos, egyedi arculatának kialakítására a 2003/2004-es tanévben hangverseny-
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bérlet formájában koncertsorozatot szerveztünk. Első lépésként a zeneiskola évi „rendes” 

koncertjeit fűztük egybe, melynek ingyenes meghívójának megtervezésénél kialakítottuk a 

zeneiskola megjelenésének arculatát. A Várnegyed c. kerületi újsággal rendszeres a kapcsolat, 

a zeneiskola eseményeiről tudósítás és cikk formájában folyamatosan tájékoztatjuk a kerület 

lakosságát. A „Helyi téma” megkülönböztetett figyelemmel kíséri munkánkat, rendszeresen 

tudósít az iskolában történő eseményekről. 

 

Az iskolai könyvtár kérdése részben megoldódott, szakképzett könyvtáros pedagógus 

látja el a munkát. Ennek ellenére a könyvtár igénybevételéhez alapfeltétel lenne a külön 

helyiség, mely jelen körülmények között nem kivitelezhető. A folyamatos bővítés mindinkább 

azt célozza meg, hogy a növendékek számára kölcsönözhető kottákkal enyhítsünk a szülők 

anyagi terhein, a szakmai teljesség biztosításával. 

 

Az iskola hangszerállományának karbantartása és bővítése folyamatos. A zongora 

tanszak ellátottsága megfelelő: 2003-ban két pianínót vásároltunk, így minden hangszeres 

terembe került zongora vagy pianínó, a 2004. évben a fenntartó segítségével sor került egy 

zongora teljes felújítására is. A vonós hangszerek állományában minőségi változást hoztak az 

újonnan beszerzett hegedűk és csellók, a fejlesztés fontos szempontja, hogy csak megbízható 

minőségű hangszerek kerüljenek megvásárlásra. A 2004 februárjában beindított hárfa tanszak 

akkor még kölcsönhangszerrel dolgozott, de mára már sikerült egy saját (nagy) hárfa mellett 

egy gyakorló hárfát is beszereznünk. A hárfa tanszak külön termet kapott, így a hangszeren 

való gyakorlás teljes mértékben biztosított. A fúvós tanszak hangszerellátottsága megfelelő, 

de az oda jelentkezők magas száma mindenképpen indokolja a bővítést. 2006 őszén új 

hangverseny-zongora beszerzésére került sor, hogy a hangverseny teremben megbízható új 

hangszer álljon rendelkezésre. 2015 tavaszán használatba kaptuk Petrovics Emil zeneszerző 

zongoráját, mely szintén a koncertteremben került elhelyezésre. 

 

Az iskola törekszik a belső infrastruktúra fejlesztésére, figyelembe véve az intézmény 

képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. 

 

 

2.4.4. A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái és lehetőségei 
 

Minden oktató-nevelő munka eredményességének fő meghatározója a „szülő – tanár – 

diák” kapcsolat nyitottsága és működése. Az iskola speciális jellegénél fogva ez a 

kapcsolattartás kiemelkedően jónak mondható. A szülő az egyéni órákra gyakran elkíséri 

gyermekét, így annak előmeneteléről, fejlődéséről folyamatos tájékoztatást kaphat. A 

hangszeres ellenőrzők rendszeres használata (a tanár minden tanítási óra anyagát és a 

feladatokat bejegyzi az ellenőrzőbe) lehetővé teszi az írásbeli kapcsolattartást. A tanszaki 

hangversenyek, ünnephez kötött megemlékezések és egyéb programok lehetőséget adnak a 

személyes találkozásra.  

 

Az iskola törekszik olyan programok szervezésére, melyek keretén belül a szülőknek a 

tanítási órákon kívüli találkozást is biztosítja. Tervezi olyan előadás-sorozat megvalósítását, 

melyek kimondottan a szülők közművelődési igényeit elégíthetik ki. Az iskola egyéb 

programjainak szervezésében a kisebb szülői közösségeket (pl. tanszakonkénti elosztásban) is 

aktiválni szeretné. 

 

2014-ben létrejött a „szülői szervezet”, mely tanáronkénti delegálással hívja közösségbe 

az ide járó gyermekek szüleit. Fórumot és lehetőséget ad a közös gondolkodásra, megteremti 
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a folyamatos kontroll lehetőségét, mely segítheti az iskolában folyó oktató és nevelőmunka 

minőségének fejlesztését. 

 

Az iskolai munka lebonyolításának körülményei (5 helyszínen folyik az oktatás) 

jelenleg nem teszik lehetővé diák-fórum szervezését, a növendékek szeparáltan, elszórtan, 

külön időkben teljesítik kötelezettségeiket, így nincs alkalom a találkozásra. 

 

2.5. A zeneiskola hagyományrendszere és a tanórán kívül igénybe vehető szolgáltatások 

 
A zeneiskola a szakmai munka folyamatában és a szabadidő tartalmas eltöltésére 

rendszeresen szervez hangversenyeket, programokat, melyek keretében a tanulók és 

családjaik nagy többségében térítésmentesen vehetnek részt. 

  

A szakmai munka reprezentálására különböző szintű hangversenyeket szervezünk.  

 

2.5.1. Hagyományos hangversenyek 

 

Az éves munka kiemelkedően fontos rendezvénye a „Magyar szerzők ünnepi 

hangversenye”, melyet 1993 óta a Zeneakadémia nagytermében rendeztünk. A műsor 

tematikájának állandó eleme, hogy az első félidőt magyar szerzők művei alkotják, a második 

félidőt mindig az aktuális évfordulók szerzőinek művei adják. Ezen alkalmakkor lehetőség 

nyílik a legkiválóbb növendékek bemutatkozására az ország első számú zenei színpadán. A 

zeneiskolák részére az egyetem vezetése a „kisterem” bérlésére ad lehetőséget. A koncert 

költségének kb. 40 %-át a szülői támogatásként megvásárolt jegybevétel adja.  

 

 

A 2003/2004 – es tanévben útjára indított „bérletes hangverseny-sorozat” a már 

meglévő állandó koncerteket fűzte össze, tematikájában mindenki talál számára tetsző 

programot. A sorozat hangversenyei: 

 

- december elején: Kicsinyek hangversenye (Czakó utcai Közösségi terem) 

- január végén Tanári hangverseny (Önkormányzat Átriuma) 

- márciusban: Nagyok hangversenye (Czakó utcai Közösségi terem) 

- áprilisban: Kamara-hangverseny (Czakó utcai Közösségi terem) 

- júniusban: Tanévzáró (Önkormányzat Átriuma) 

 

A „Kicsinyek hangversenye” hagyományosan a Télapó ünnepség köré épül. 

Zeneiskolánk kisebb tanulói szerepelnek rajta, az egészen kezdő növendékektől a 10-11 éves 

korúakig bezárólag. 

 

A Tanári hangverseny célja részben a tanár előadói példamutatása, részben a 

növendékek és családjaik hangverseny látogatásra való nevelése. 

 

A „Nagyok hangversenye” évről évre kiemelkedően magas színvonalú produkciókat 

foglal magába. Ezeken a hangversenyeken azon diákok ülnek a pódiumra, akik már legalább 

az 5. zeneiskolai osztályba járnak.  

 

A Kamara-hangverseny kiváló alkalmat teremt az együttmuzsikálásra, s általa a 

közösségépítésre. Fuvolaegyüttesünk, valamint állandó kamaracsoportjaink mellett kisebb -  
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nagyobb létszámú alkalmi együttesek jönnek létre ezen alkalmakra, azonos hangszerek 

összeállításából, illetve különböző munkaközösségek tanárainak összefogásából. 

 

 

Hagyományos koncertjeink közé tartozik a minden évben megrendezésre kerülő három 

házi hangversenyünk: 

 

- október 1-én: a Zene Világnapja 

- január 22-én: a Magyar Kultúra Napja 

- április-május környékén: Tavaszi hangverseny, a kerület nyugdíjasai 

számára 

 

 

2.5.2. Tanszaki koncertek 

 

Intézményünk tanárai és tanulói öt munkaközösséget alkotnak. Minden tanszakon évente 

legalább 3-4 hangverseny kerül megrendezésre. Ezeken a koncerteken lehetőség nyílik a 

kiemelkedően tehetséges gyermekek további szereplési gyakorlatára, de ugyanúgy az átlagos 

képességű növendékek is felléphetnek, ezáltal ösztönözve, illetve sikerélményhez juttatva 

őket. A tanulók új ismeretségre tehetnek szert, a tanárok pedig tapasztalatot cserélhetnek ezen 

alkalmakkor. 

 

 

2.5.3. „Osztálykoncertek” 

 

Félévente egy alkalommal minden tanár hangversenyt szervez, melyen – képességektől 

függetlenül – az összes növendéke szerepel. Ezeken a családias hangulatú eseményeken 

alkalom nyílik a diák-diák, diák-tanár, tanár-szülő kapcsolatok intenzívebb kiépítésére. A 

szülők bővebb betekintést nyerhetnek gyermekük munkájának színvonalába. Ezek a 

hangversenyek lehetőséget adnak közös muzsikálásra a tanulók között is, illetve növendék és 

tanár között, vagy akár - a szülők bevonásával - közös családi zenélésre is. 

 

2.5.4. Külső szereplések 

 

Igyekszünk megragadni minden alkalmat külső szereplésekre is, eleget teszünk a különböző 

felkéréseknek. 

 

2.5.5. Versenyek 

 

A Zeneiskola elmélet tanszakának tanárai korábban kerületi szintű zenei, műveltségi 

vetélkedőket rendeztek a magyar és az egyetemes zenetörténet nagy alakjainak emlékére: W. 

A. Mozart, Farkas Ferenc, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn, Bartók Béla.  

„A magyar zene története” évfordulóinak tiszteletére rendezett vetélkedőkön a kerület 

iskoláinak tanulói tettek tanúbizonyságot felkészültségükről. 

2015-ben megrendeztük első intézményi szintű, „házi” versenysorozatunkat Bartók emlékére. 

A három napos elméleti és gyakorlati megmérettetés nagyon nagy sikert aratott mind 

növendékek, mind szülők részéről; szeretnénk beépíteni hagyományaink közé, s 2 évente 

megrendezni. A házilag szervezett, iskolán belüli versenyek elsődleges célja az átlagos 

képességű növendékek ösztönzése. 
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A tehetséggondozás egyik fő eleme a versenyeken való részvétel. Ezen alkalmakkor a 

tehetséges növendékek szembesülhetnek saját képességeikkel. Tanulóink rendszeresen részt 

vesznek fővárosi, területi, országos rendezésű zenei megmérettetéseken. 

 

2.5.6. Meghallgatások 

 

A meghallgatás egyik formája a félévkor tartandó vizsgahangverseny, ahol a 

növendékek számot adnak munkájukról, tudásukról a vizsgabizottság tagjai és a szülők előtt. 

A nagyobb zeneiskolai hangversenyek előtt (létszámbeli túljelentkezés esetén) válogató 

meghallgatásokat tartunk, ahol szakmailag értékeljük és rangsoroljuk a növendékek 

produkcióit. 

Meghallgatásokat szoktunk tartani a versenyek előtt, valamint a zeneakadémiai koncert 

előtt, ahol részben a növendékek gyakorolhatják a szereplést, részben szakmai konzultáció 

során a tanárok segítik egymás munkáját a növendékek versenyre való felkészítésében. 

Egyes tanszakokon éves rendszerességgel tartanak tanár kollégák bemutató órát egy-egy 

növendékkel. 

A közös órákon két – három azonos hangszeren tanító tanár tart meghallgatást évfolyamok 

szerint, ahol a növendékek meghallgathatják egymást, valamint a kollégák közös 

megbeszéléssel segítik egymás szakmai munkáját. 

 

2.5.7. Zenei tábor 

 

1993 óta a Zeneiskola növendékei számára a kerületi önkormányzat Zamárdi-

üdülőjében évenként nyári zenei foglalkoztató tábort szerveztünk, melyben tanárok és diákok 

a nyaralás mellett olyan szakmai tevékenységet folytatnak, amire a tanítási időszak alatt csak 

korlátozott idő jut.  

A felgyorsult életforma magával hozta a szülők igényét a mind szélesebb körű 

szabadidős tevékenységek irányába, ami a nyári táborok palettáján is érezhető, így az utóbbi 

években a nagy zenei táborok felé csökkent az érdeklődés, nem került megrendezésre. A 

helyét felváltották a kisebb létszámmal működő zenei táborok. Jelenleg két ilyen tábor kerül 

megrendezésre: 6. éve zajlik egy vegyes, több hangszert átölelő tábor, valamint egy 

kifejezetten fuvolistákat foglalkoztató nyári tábor. A vegyes tábor saját intézményünk 

diákjainak szól, a fuvola tábor más zeneiskolákkal összefogva működik; jó alkalom a 

diákoknak is az ismerkedésre, valamint a tanároknak a szakmai tapasztalatcserére és szakmai 

kapcsolatok ápolására. A zenei tábor szervezésében a kamarazenére helyezzük a hangsúlyt, 

amelyben a gyerekek a legkülönbözőbb formációban játszanak együtt. A tábor ideje alatt a 

kötetlen formában, de tanári vezetéssel elkészült produkciók megélése, a tanárokkal együtt 

való zenélés öröme mindig pozitívan hat a részt vevő gyerekek év közbeni tanulására is.  

 

2.5.8. Egyéb programok és rendezvények 

 

- ünnephez kötött hangversenyek a kerület oktatási és egyházi 

intézményeiben, 

- szakmai megemlékezések műsoros programjai, 

- közreműködések a kerület oktatási intézményeinek ünnepségein, 

- közös hangverseny és múzeum-látogatás, 

- tematikus koncertek, pl. családi koncert, saját szerzemények hangversenye 

- egyéb rendezvények, pl. hangszersimogató program a hangszeres 

beiskolázás részeként 
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Az iskola együtteseiben –Vonószenekar, Fuvolaegyüttes, Tücsökzenekar, Kicsinyek 

Kórusa – a jelenlegi és volt növendékek mellett az iskola tanárai is részt vesznek. 

Programjaikat az iskola és az Alapítvány - lehetőségei szerint – támogatja: vidéki és külföldi 

fellépések, templomi és egyéb kulturális helyszíneken rendezett hangversenyek, bemutatók.  

2011-ben kezdődött a kapcsolat a pozsonyi Jan Albrecht Művészeti Iskola diákjaival és 

tanáraival. Először iskolánk egyik kiváló növendéke kapott fellépési lehetőséget Pozsonyban, 

majd 2012 májusában a pozsonyi gyerekek látogatásakor közös hangversenyt szerveztünk. 

2013 májusában sikeres viszontlátogatáson vettek részt a budapesti tanulók és tanáraik, mely 

látogatás alkalmával megállapodás született a két iskola további kapcsolatának kibővítésére. 

2015-ben elindult útjára a monarchia tematikájára épülő koncertsorozat 4 ország - 4 város – 4 

zeneiskola részvételével. Első állomás Pozsony volt, 2016-ban Brno következik, 2018-ban a 

mi intézményünk lesz a házigazda. 

 Az országhatárt átlépő utóbuszos kirándulásaink alkalmával a közlekedésbiztonság 

érdekében minden esetben ellenőrizzük 

- a gépjármű érvényes okmányait 

- a gépjármű műszaki állapotát igazoló okmányokat.  

Továbbá utazásaink alkalmával teljeskörű utaslistát készítünk, a sofőrök pihenő-idejét 

figyelembe véve tervezünk és a 27/2017. (X.18.) EMMI rendeletben foglaltak szerint járunk 

el. 

 

3. A tanulói jogviszony és az értékelés formái 
 

3.1. A tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése 

 

A tanuló a zeneiskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony a közoktatási 

törvény 66. §-a szerint felvétel, vagy átvétel útján keletkezik, és a beíratás napján jön létre a 

szülő ill. nagykorú írásbeli nyilatkozatával. A zeneiskola a tanulmányokat kezdő tanulóknak 

előzetes meghallgatást tart, mely alkalommal szaktanári javaslat alapján (a maximálisan 

felvehetők létszámát figyelembe véve) az intézményvezető dönt a felvételről. A más 

zeneiskolából jelentkezők meghallgatásánál fenntartja a jogot, hogy a növendék által nyújtott 

teljesítmény alapján sorolja őt újabb évfolyamba, az elvégzett évfolyamok figyelmen kívül 

hagyásával. Minden esetben a szülővel egyezteti a határozatban foglaltakat. A zeneiskola a 

beíratást a tanév megkezdését megelőző szorgalmi idő végén, a bizonyítvány kiadása után 

júniusban, illetve pótbeíratást a kezdődő tanév első két hetében tartja.  

 

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve 

gyakorolhatja. Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról a 

szakmai közösség véleményének kikérésével az igazgató dönt.  

A beiratkozás a szülői nyilatkozat megtételével (nagykorú tanuló esetén saját jogú 

nyilatkozattétel), a térítési- és tandíj illetve hangszerhasználati díj befizetésével válik 

érvényessé. A díjfizetési kötelezettség mérséklésére vagy mentességére vonatkozó iratokat is 

ez alkalommal kell benyújtani. Az új tanévre szóló díjak megállapítása a leadott 

bizonyítványban illetve annak hiányában a törzslapban megjelölt tanulmányi előmenetel 

szerint történik.  

A tanulói jogviszony megerősítését minden tanuló számára a befejezett tanév végén 

történő beiratkozáskor illetve a pótbeiratkozáskor kell megtenni, ellenkező esetben a tanulói 

jogviszony automatikusan megszűnik. 

Tanulmányok halasztásának kérelmekor a tanulói jogviszony megmarad, a tanuló adatai a 

KIR-rendszerben megtalálhatók. 
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A zeneiskolából történő tanév közbeni kimaradást írásban kell bejelenteni, hogy az 

iskola a változást jelenthesse a Közoktatás Információs Rendszerében. Ha a szülő, illetve a 

nagykorú tanuló bejelenti, hogy kimarad az iskolából, a bejelentésben megjelölt napon a 

tanulói jogviszony megszűnik. Ha a tanuló jogviszonyát fizetési hátralék miatt az igazgató a 

szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális 

helyzetének vizsgálata után megszünteti, az e tárgyban hozott döntés jogerőre emelkedésének 

napján érvénybe lép. 

 

Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás, az iskolából fegyelmi határozat jogerőre 

emelkedése napján. 

 

 

3.2. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

A zeneiskola növendékei közül azok léphetnek magasabb évfolyamba, akik az előírt 

tantervi követelménynek eleget tettek, és erről mind hangszeres, mind elméleti tárgyból 

sikeres vizsgát tettek. Vizsgára csak az a tanuló engedhető, aki az igazolatlan órák számában 

nem haladja meg a 10-et. (A 10-nél több igazolatlan hiányzás esetén az iskola legalább két 

alkalommal történő írásbeli szülői értesítés után a tanulót kizárhatja az iskolából.) 

A tanuló akkor engedhető vizsgára, ha igazolt hiányzásai nem éri el a tanítási órák 

számának egyharmadát. 

Amennyiben a növendék igazolt hiányzás miatt az év végi vizsgán nem vett részt, 

szaktanári véleményezés mellett – a tanév szorgalmi időszakának teljesítése alapján – a 

tantestületi határozata alapján a „felsőbb osztályba léphet” bizonyítványi záradékkal 

folytathatja tanulmányait. 

Az előképző osztályok elvégzését az iskola akkor tekinti megfelelőnek, ha a tanuló 

érdemjegyei jeles ill. jó. Ez feltétele a hangszeres oktatásra való jelentkezésnek. 

A művészeti alapvizsga teljesítése feltétele a továbbképző évfolyamba való lépésnek. A 

vizsgarészek osztályzataiból kapott átlagjegynek legalább közepesnek kell lennie a 

továbbhaladáshoz. 

 

3.3. Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban 

 

Az a tanuló, aki önhibáján kívül nem tudta elvégezni az előírt tananyagot, írásban 

kérheti osztályának folytatását, melyet szaktanári véleménnyel támaszt alá. Ez esetben 

mentesül a vizsga letételének kötelezettsége alól, de az alapfok elvégzésének 6 évfolyama 

alatt ezt csak egyszer veheti igénybe.  

 

 

3.4. Összevont beszámoló 

 

A tanuló - előmenetele alapján – két év anyagát is elvégezheti egy tanítási éven belül, és 

a vizsgán tanúsított teljesítménye alapján magasabb osztályba sorolható, ha annak szándékát a 

tanítási év megkezdésekor bejelentette, vagy osztályozó vizsgára jelentkezett. 

 

 

3.5. Javítóvizsga 

 

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki főtárgyból és kötelező tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott. A javítóvizsgát az új tanév oktatásának megkezdése előtt augusztus 25. és 
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szeptember 15. között lehet megtenni. A javítóvizsga napját az intézményvezető állapítja 

meg, és az iskola hirdetőtábláján teszi közzé, annak idejéről és a vele kapcsolatos 

tudnivalókról a tanulók szüleit értesíti. Ha a tanuló a javítóvizsgán nem jelenik meg, vagy a 

javítóvizsgán nem felelt meg, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. 

A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani, melynek elnöke az intézményvezető 

vagy megbízottja, tagjai a kérdező tanár és még egy, lehetőleg azonos vagy rokon szakos 

tanár. A vizsga eredményét a főtárgy tanára vezeti be a törzslapra és a bizonyítványba. A 

záradékot az intézményvezető és a főtárgy tanár írja alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány 

kiosztásával történik. 

A javítóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg. 

 

3.6. Az előmenetel értékelési szempontjai és módjai 

 

3.6.1. Értékelési szempontok 

 

A tanuló tanulmányi előmeneteléről - a különböző tanítási szakaszokban – több 

formában és módon kap értesítést a szülő és a tanuló. Az évközi munkáról a hangszeres 

szaktanár folyamatos értékelést adhat az ellenőrző könyvben bejegyzettekben, melynek 

tudomásul vételét a szülő aláírásával igazolhatja. A havi érdemjegyben való értékelés mellett 

a félévi és év végi hangszeres, elméleti vizsgákon teljesítettek alapján történik az értékelés.  

 

Az 1. félév zárásakor a főtárgy tanár értékel. Az értékelésben a tanár figyelembe veszi a 

tanuló képességeit, azok fejlődésének ütemét, a képességfejlesztésben szem előtt tartva az 

előírt tantervi követelményeket. Az értékelés fő hangsúlyában az évközi tanulási folyamatban 

elért eredményességet, szorgalmat veszi alapul, hozzátéve a beszámolón tett teljesítményt. A 

pedagógus a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemzi, az egyéni, illetve a 

csoportos fejlesztés alapjaként felhasználja, szükség esetén gyakorlatát módosítja. 

A tanév végi – zártkörű – vizsgán három főből álló bizottság előtt adnak számot a tanulók 

tudásukról. A bizottság a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján értékeli a növendék 

teljesítményét. A szorgalmi jegy megállapítása a főtárgy tanár kompetenciája; a jegy 

megállapítása az egész évben nyújtott munka alapján történik. 

 

3.6.2. Az értékelés módjai 

 

3.6.2.1. Szöveges értékelés 

 

- előképző 1. évfolyam 1. félévében: csak szorgalomjegy, és szöveges értékelés 

 

- előképző 1. évfolyam év végi és előképző 2. évfolyam értékelése: érdemjegy 

szöveges értékeléssel és szorgalomjeggyel történik 

 

- hangszeres osztályok értékelése érdem- és szorgalomjeggyel történik. 

 

3.6.2.2. Érdemjegyek: 

 

- jeles (5) az a tanuló, aki elvégezte osztályának megfelelő tananyagát, a vizsgán 

darabjait muzikálisan, kevés hibával, a zenei utasításokat betartva, érzelmileg 

kifejezően adja elő. 
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- jó (4) az a tanuló, aki elvégezte osztályának megfelelő tananyagát, darabjait 

muzikálisan adja elő, előadásának érzelmi kifejezése kevésbé hatékony, apróbb 

hibákat ejt. 

- közepes (3) az a tanuló, aki darabjainak bemutatásakor nem törekszik maximális 

tudásszintre, nem elég alapos, vizsgadarabjainak előadása több kívánnivalót hagy 

maga után (pl.: megakadások, újrakezdések, kéztartási problémák, stb.). 

- elégséges (2) az a tanuló, aki a minimálisan előírt tananyagot csak részben végezte 

el, zenei előadásában érdektelen, technikailag kidolgozatlan, figyelmetlen, 

felületes, a vizsgán hiányosan produkál. 

- elégtelen (1) az a tanuló, aki a minimálisan előírt tananyagot saját hibájából nem 

végezte el, óralátogatása rendszertelen, hanyag, a vizsgán felkészültségről nem 

tesz tanúbizonyságot, előadása értékelhetetlen, zenével való kapcsolata közömbös. 

 

3.6.2.3. Szorgalomjegyek: 
 

- példás (5) osztályzatot kaphat az a tanuló, aki képességeihez, tehetségéhez képest 

tanul, rendszeresen, pontosan készül feladataira, kiváló eredményei vannak, 

érdemjegyei megfelelnek képességeinek. 

- jó (4) osztályzatot kaphat az a tanuló, aki képességeihez, körülményeihez képest jól 

teljesít, érdemjegyei megközelítik képességeit. 

- változó (3) osztályzatot kap az a tanuló, akinek tanulmányi eredményei jelentősen 

elmaradnak képességeitől. Munkájában, tanulásában csak ritkán tanúsít erőfeszítést, 

törekvést. 

- hanyag (2) osztályzatot kap az a tanuló, aki rendszeresen felkészületlen, munkája 

megbízhatatlan, kötelességét figyelmeztetésre sem végzi el. 

 

Három alkalmat meghaladó igazolatlan hiányzás esetén „változó” minősítésnél jobb 

nem adható. 

 

A félévi, valamint az év végi osztályzatok bevezetésre kerülnek a Naplóba, 

Törzskönyvbe, Tájékoztató füzetbe, valamint a bizonyítványba. 

 

A térítési- és tandíj kötelezettségében csak az érdemjegy kerülhet beszámításra, 

érdemjegy híján a szorgalmi jegy nem képez áltagot. Ezekben az esetekben a tanulót a II. 

díjfokozatba kell sorolni és négyes átlagúnak kell tekinteni. Az ettől eltérő esetekben az 

intézményvezető dönt a díjosztály besorolásáról. 

 

3.6.2.4. A zeneiskolában használatos záradékok 

 

1. Beiratkozott: ………..év………..hó………napján. 

2. A tanulói jogviszonya 

- kimaradással, 

- ……..óra igazolatlan mulasztás miatt, 

- egészségügyi alkalmatlanság miatt, 

- térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt, 

- ……………iskolába való átvétel miatt megszűnt, a létszámból törölve. 

3. A szülők kérelmére a tanulók névjegyzékéből törölve. 

4. Kimaradt: ………….év…………hó………..napján. 

5. A beszámolón igazoltan nem vett részt. 
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6. A beszámolón igazolatlanul nem vett részt. 

7. Igazolt mulasztásai miatt nem osztályozható. 

8. …….. tárgyból javítóvizsgát tehet. 

9. A javítóvizsgán nem jelent meg, tanulmányait csak az osztály megismétlésével 

folytathatja. 

10. A javítóvizsgán ……tárgyból………osztályzatot kapott, felsőbb osztályba léphet. 

11. A javítóvizsgán nem felelt meg. 

12. A …………… tárgyból …………osztályokból összevont beszámolót tett. 

13. Hangszeres tanulmányait megkezdheti. 

14. Hangszeres tanulmányait megkezdte. 

15. Zeneiskolai tanulmányait nem folytathatja. 

16. A ……..számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján tanulmányait a 

……évfolyamon folytathatja. 

17. Mentesítve a ……………..tantárgy tanulása alól. 

18. A…………tantárgy óráinak látogatása alól felmentve. 

Kiegészülhet: Osztályozó vizsgát köteles tenni. 

19. Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmében osztályozó 

vizsgát tehet. 

20. Engedély alapján osztályát folytathatja. 

21. ……….osztályba léphet. 

22. A nevelőtestület határozata: Alapfokú zeneiskolai tanulmányait befejezte. 

Kiegészülhet: Továbbképző évfolyamba léphet. 

23. Szolfézsból az előrehozott művészeti alapvizsgát sikeresen teljesítette. 

24. Művészeti alapvizsgát tett. Továbbképző évfolyamba léphet. 

25. Művészeti iskolai tanulmányait befejezte. 

Kiegészülhet: Művészeti záróvizsgát tett. 

26. A………évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot megismételheti. 

27. Tanulmányait…………..okból megszakította, a tanulói jogviszonya……..-ig szünetel. 

28. Kiváló tanulmányi eredményéért szaktanári/igazgatói dicséretben részesült. 

29. Kéttanszakos. 

30. „A” tagozatra javasolva. 

31. „B” tagozatra javasolva. 

32. …………..fegyelmező intézkedésben részesült. 

33. …………..fegyelmi büntetésben részesült. A büntetés végrehajtása………-ig fel 

függesztve. 

 

 
A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. 
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4. A beszámolás és számonkérés lehetőségei és formái 

 
4.1. Félévi és év végi beszámolók 

 

A tanulóknak félévi és év végi hangszeres, valamint elméleti beszámolót kell tenniük. 

 

A beszámoltatás különböző szakaszai és formái: 

 

- A zenei előképző osztályok évfolyamain a beszámoltatás nyilvános, bemutató óra 

keretén belül történik az időpontot egyeztetve az iskola vezetőségével, és a szülők 

írásbeli meghívásával.   

 

- A hangszeres tanulmányokról a félévi vizsga lehet tanszaki előjátszás formájában, 

koncertszerűen is, de az év végi beszámoltatás a vizsgáztatás keretein belül 

történik, mely az intézményvezető vagy helyettese, és a tanszakvezető jelenlétével 

történik, melynek lebonyolításáról a vizsga-jegyzőkönyv tanúskodik. A vizsga 

mindig zártkörű. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze a tantervi program 

alapján. 

 

- Az elméleti tárgyak félévi vizsgái csak írásban, az év végi vizsgái írásban és 

szóban történnek, a munkatervben meghatározott rendben, a tanszakvezetővel 

egyeztetett alapkövetelményi szint szerint. Az év végi szóbeli vizsga zártkörű. 

 

 

Félévkor „A" tagozaton: - közös óra (koncert) vagy zártkörű meghallgatás  

     

Félévkor „B" tagozaton: zártkörű vizsga  

   

Év végén „A" tagozaton: zártkörű vizsga  

 

Év végén „B" tagozaton: zártkörű vizsga  

 

Előre hozott művészeti alapvizsga szolfézsból „A” és „B” tagozaton:zártkörű írásbeli   

vizsga  

 

Művészeti alapvizsga hangszerből: zártkörű vizsga  

 

Művészeti záróvizsga hangszerből: zártkörű vagy nyilvános vizsga   

  

 

4.2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga 

 

4.2.1. 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. 

 

A vizsgára való jelentkezéshez mindkét esetben főtárgy tanári javaslat szükséges. 
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4.2.2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai, 

meghatározásának módja 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 

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

tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú 

vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője 

bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata, 

annak lebonyolításáról és részleteiről írásban értesíti az érintetteket a tanév elején. 

A vizsgabizottság az általa vezetett jegyzőkönyv adatai alapján igazolja a vizsga 

letételét.  

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 

programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt 

tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

 

 

4.2.3. A művészeti alapvizsga lebonyolításának eljárásrendje 

 

A Zeneiskola a törvényi előírások figyelembevételével különböző módokban teszi 

lehetővé a művészeti alapvizsga teljesítését. A tanulók megváltozott tanulási szokásai, és a 

tantervi követelmények és előírások sokféle lehetőséget biztosítanak a kötelező és kötelezően 

választható tárgyak teljesítésére, ezért egyfajta vizsgázási standard nem használható. 

 

 

A Farkas Ferenc Zeneiskola művészeti alapvizsgája három egységből tevődik össze: 

 

 

1. elméleti írásbeli :   

 

 előre hozott vizsga szolfézs 4. évfolyamában 

 B-tagozatos hangszeres főtárgyasok 6. évfolyamában 

 zeneirodalom főtárgyasok: teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel 

kapcsolatos feladatot tartalmaz 

 

2. elméleti szóbeli:  

 

 szolfézs B-tagozatos főtárgyasok 6. évfolyamában: gyakorlati vizsga darabjainak 

elemzése, bemutatása 

 

3. gyakorlati:   

 

 hangszeres főtárgy 

 szolfézs főtárgyas szóbeli beszámoló 

 

A vizsga letételét az év végi bizonyítványban záradékolni kell. 
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4.2.4. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán tantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

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

végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

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

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott. 

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

tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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II. RÉSZ 

 
 

 
Helyi tanterv I. 

 
Az intézményvezető a mindenkori jogszabályok tükrében, az intézmény sajátosságaihoz 

igazítva, a tantestülettel közösen alakítja ki a helyi tantervet. A tantervi programban a tanulás, 

tanítás egységes, tervezett folyamatként valósul meg. 

 

 

1. A művészeti tárgyak oktatásának cél- és feladatrendszere 
 

1.1. A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei 

 

 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. 

 A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

 Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 

 A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 

olvasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

 A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

 Tehetséggondozás. 

 A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése. 

 A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

 Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

 Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre 

való előkészítés, ösztönzés. 

 Cserekapcsolatok létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi zeneoktatási 

intézményekkel. 
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1.2. A képzés struktúrája (Az egyes évfolyamokon tanított kötelező és választható 

tantárgyak és azok óraszámai) 
 

A zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézményként zeneművészeti ágban 12 

évfolyamon látja el a növendékek zenei képzését és oktatását. Az intézményben működő 

munkaközösségek: 

akkordikus, billentyűs, fúvós, vonós, zeneismeret 

 

A szakok tantárgyai a következők: 

 

- zongora 

- hegedű 

- brácsa 

- gordonka 

- nagybőgő 

- gitár 

- fuvola 

- furulya 

- klarinét 

- szaxofon 

- trombita 

- hárfa 

- magánének 

- zenei előképző 

- szolfézs, zeneelmélet 

- zeneirodalom 

- kamarazene 

 

Az alapfokú zeneoktatás képzési struktúrája a főtárgy, a kötelező tárgy, a kötelezően 

választható tárgy és választható tárgy tekintetében a 27/1998.(VI. 10.) MKM rendeletnek 

megfelelően a következő: 

 

              Évfolyamok             

  Tantárgy Előképző     Alapfok       Továbbképző   

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

Főtárgy   /2/ /2/ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy                         

kötelezőn   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

választható tárgy                    

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

                 

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

 

A szolfézs előképző két évfolyamát a növendéknek nem kötelező elvégeznie, de a 

Zeneiskola a hangszeres beiskolázás alkalmából figyelembe veszi annak meglétét.  
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A zeneiskola a hangszeres tanulmányok előkészítéseként az általános iskolák 1. és 2. 

osztályos tanulóinak zenei kiselőképző (szolfézs-előképző 1.) és előképző (szolfézs-előképző 

2.) keretén belül tart foglalkozásokat a kerületi oktatási intézményekben, a tanulók iskolai 

tanrendjéhez igazodva. A két éves előkészítés után lehetőséget ad a megfelelő képességű 

növendékek hangszeres osztályba való irányítására, illetve a kiemelkedő tehetségű tanulók 

számára – az engedélyezett tanulói létszámon belül - ezen időszak alatt biztosítja a hangszeres 

előkészítő osztályokban való részvételt. 

 

A hangszeres oktatás „A” tagozatos heti kötelező óraszáma: 2 x 30 perc egyéni 

foglalkozás keretében. A kiemelkedő tehetségű növendékek képzésére a végrehajtási rendelet 

lehetőséget ad ún. „B” tagozatos oktatásra, mely emelt óraszámban (2 x 45 perc) teszi 

lehetővé a képességek fejlesztését. Ezen túl a tehetséggondozás megvalósulása érdekében 

tovább bővíthető az órakeret a rendelet által meghatározott időkereten belül. 

A zeneiskolában tanulók elméleti oktatása a kötelező tárgyak tanításában valósul meg, 

mely a 4. évfolyamig kötelező, azon túl a kötelezően választható tárgyak kategóriában kerül 

oktatásra. 

Korrepetíció: a hangszeres oktatás szerves része, kötelező foglalkozásként értelmezhető 

az alábbi hangszerek és szakokon: 

 

- furulya 

- fuvola 

- klarinét 

- szaxofon 

- trombita 

- hegedű 

- brácsa 

- cselló 

- nagybőgő 

- magánének 

 

A zeneiskolában működő együttesek munkájában való részvétel is a kötelezően 

választható tárgyak, ill. a választható tárgyak lehetőségeit bővíti, amikor az elméleti oktatás 

négy alapfokon kötelező évfolyamát befejezték a tanulók, és hangszeres tudásuknak szintje 

megfelel a választott együttes munkájához. Választható zenei együttesek:  

 

- fuvolaegyüttes 

- vonószenekar 

 

A Tücsökzenekar, valamint a Kicsinyek Kórusának foglalkozásain való részvétel a 

választható tárgyak körébe tartozik, a kötelezően választható elméleti tárgyak mellett 

teljesíthető, max. a heti 6 tanóra eléréséig.  

A zeneiskolában a heti 4 tanóra a minimálisan kötelező, és heti 6 tanóra a maximálisan 

igénybe vehető oktatás. A heti maximális elfoglaltság fölött a tanuló nem térítési díjat, hanem 

ún. tandíjat fizet, melynek összegét a fenntartó rendeletben határozza meg. 

Kötelező, vagy kötelezően választható tárgy tanulása alól, vagy az órák látogatása alól 

rendkívüli esetben felmentés kérhető. Az írásbeli kérelmet az intézményvezető bírálja el és 

döntését írásban közli az érintettel. 
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1.3. A tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatai és követelményei 

 

A zeneiskolában működő tanszakok és az ott oktatott tantárgyak a szakirányú 

feladatok és követelmények tekintetében a 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet 3. §-ának (3) 

bekezdésében foglaltak szerint készült. „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjá”-ban foglaltakat az iskolában dolgozó pedagógusok – tanszaki 

közösségeken belül – elfogadták, 2006-ban felülvizsgálták és kiegészítették, munkájukat 

az abban foglaltak szerint végzik. 

 

A fentiek az alábbiakkal egészülnek ki: 

 

A 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei 

és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 

 

Az e rendelet 1. melléklete szerint – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatályba 

lépését megelőzően – folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók oly módon, 

hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be 

tudják fejezni. E rendeletnek – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott – 2. 

mellékletét első alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő 

rendszerben kell alkalmazni. 

Ennek értelmében a Farkas Ferenc Zeneiskolában a 2026/2027-es tanév végéig két 

„helyi tanterv” működik egymás mellett. A „kimenő rendszert” a Pedagógiai Program 

szöveges része tartalmazza, a „felmenő rendszert” a Pedagógiai Program melléklete CD 

adathordozón tárolva tartalmazza. 

A tantestület egyhangúan úgy döntött, hogy a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet 2. 

mellékletében megfogalmazott. Minimum követelményként meghatározott rendszert 

egységesen elfogadja II. Helyi Tantervként. 

A zeneiskola éves munkatervei, vizsgajegyzőkönyvei világos képet adnak e két, 

egymás mellett működő „Helyi tanterv” maradéktalan teljesüléséről. 

 

 

 

1.4. A tanszakok, tantárgyak előírt tananyaga 

 

Az iskolában oktatott szakok és tárgyak előírt tananyaga a 27/1998. (VI. 10.) MKM 

rendelet „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjá”-ban 

foglaltakat – részletes, évfolyamonként meghatározott, javasolt tananyag – veszi 

irányadónak, és pedagógusaink ennek alapján végzik oktató tevékenységüket. A 

részletes, évfolyamra lebontott tananyagot az egyes szakok munkaközösségei részleteiben 

kiegészítették, és kidolgozott tananyag megtalálható a tanszakvezetőknél, illetve a tárgyat 

oktató tanároknál. 
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1.5. Az értékelés módja 

• havi érdemjegy alapján és 

• vizsga és beszámoló alapján és 

• koncertek és fellépések alapján 

 

 

1.6. Az értékelés formája 

Hangszeres előkészítő: szöveges értékelés 

Alapfok és továbbképző:  érdemjegyekkel 

 

Félévkor és év végén a havi osztályzatok alapján a tanár osztályoz. „B" tagozaton a 

vizsgán résztvevő kollégák ill. szaktanácsadó véleményét is figyelembe kell venni. 

 

 

1.7. Félévi és év végi beszámolók 

 

 A tanulóknak félévi és év végi hangszeres, valamint elméleti beszámolót kell tenniük. 

 

A beszámoltatás különböző szakaszai és formái: 

 

 A zenei előképző osztályok évfolyamain a beszámoltatás nyilvános, bemutató óra 

keretén belül történik az időpontot egyeztetve az iskola vezetőségével, és a szülők 

írásbeli meghívásával.   

 

 A hangszeres tanulmányokról a félévi vizsga lehet tanszaki előjátszás formájában, 

koncertszerűen is, de az év végi beszámoltatás a vizsgáztatás keretein belül történik, 

mely az intézményvezető vagy helyettese, és a munkaközösség-vezető jelenlétével 

történik, melynek lebonyolításáról a vizsga-jegyzőkönyv tanúskodik. A vizsga 

zártkörű, melynek anyagát a szaktanár állítja össze a tantervi program alapján. 

 

 Az elméleti tárgyak félévi vizsgái csak írásban, az év végi vizsgái írásban és szóban 

történnek, a munkatervben meghatározott rendben, a munkaközösség-vezetővel 

egyeztetett alapkövetelményi szint szerint. Az év végi szóbeli vizsga zártkörű. 

 

 

- Félévkor „A" tagozaton: - közös óra (koncert) vagy zártkörű meghallgatás   

- Félévkor „B" tagozaton: zártkörű vizsga    

- Év végén „A" tagozaton: zártkörű vizsga  

- Év végén „B" tagozaton: zártkörű vizsga  

- Előre hozott művészeti alapvizsga szolfézsból „A” és „B” tagozaton:zártkörű 

írásbeli   vizsga  

- Művészeti alapvizsga hangszerből: zártkörű vizsga  

- Művészeti záróvizsga hangszerből: zártkörű vagy nyilvános vizsga  
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1.8. A művészeti alapvizsga és záróvizsga 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

A vizsgára való jelentkezéshez mindkét esetben főtárgy tanári javaslat szükséges. 

 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai, meghatározásának módja 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 

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

tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú 

vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője 

bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata, 

annak lebonyolításáról és részleteiről írásban értesíti az érintetteket a tanév elején. 

A vizsgabizottság az általa vezetett jegyzőkönyv adatai alapján igazolja a vizsga 

letételét.  

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 

programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt 

tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

A művészeti alapvizsga lebonyolításának eljárásrendje 

 

A Zeneiskola a törvényi előírások figyelembevételével különböző módokban teszi 

lehetővé a művészeti alapvizsga teljesítését. A tanulók megváltozott tanulási szokásai, és a 

tantervi követelmények és előírások sokféle lehetőséget biztosítanak a kötelező és kötelezően 

választható tárgyak teljesítésére, ezért egyfajta vizsgázási standard nem használható. 

 

A Farkas Ferenc Zeneiskola művészeti alapvizsgája három egységből tevődik össze: 

 

- elméleti írásbeli :   

 

 előre hozott vizsga szolfézs 4. évfolyamában 

 B-tagozatos hangszeres főtárgyasok 6. évfolyamában 

 zeneirodalom főtárgyasok: teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel 

kapcsolatos feladatot tartalmaz 

 

- elméleti szóbeli:  

 

 szolfézs B-tagozatos főtárgyasok 6. évfolyamában: gyakorlati vizsga darabjainak 

elemzése, bemutatás 
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- gyakorlati:   

 

 hangszeres főtárgy 

 szolfézs főtárgyas szóbeli beszámoló 

 

 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán tantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

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

végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

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

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott. 

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

tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

1.9. A kotta és tankönyvek kiválasztásának elvei 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szakkönyvek szerepét a 

kottakiadványok töltik be. A tényleges oktatás egy része az ún. hangszeres iskolák 

segítségével történik. Ezek didaktikus célú kiadványok, melyek egy bizonyos hangszer 

megtanulását elősegítő többkötetes művek, melyekben a gyakorlatok nehézségi fok szerint 

következnek. Az oktatást segítik továbbá a tematikus célú kiadványok, gyűjtemények, 

albumok. a magasabb osztályos, kamarazenélésben, zenekarban részt vevő növendékek 

számára az együttzenélés műveléséhez speciális kottaanyag szükséges. 

 

A pedagógus a tantervi programokban meghatározott ajánlások zeneirodalmából 

választja ki a munkája során használt kottákat és tankönyveket. Figyelembe veszi a tanuló 

életkorát és képességeit, előrehaladási menetét. A pedagógus szem előtt tartja mindazt az 

értékszemléletet, mely az egyetemes zenekultúrában az elmúlt századok során kialakult, 

megfelelő arányt tartva az egyetemes és nemzeti népi kultúránk megjelenítése között. 

Mindenkor vállalt feladata a kortárs zenekultúra figyelemmel kísérése, az irányított 

érdeklődés felkeltése és megjelenítése a tanítási anyagban az előírtak kiegészítése és 

aktualizálásaként.  

 

A pedagógus használja az iskolában működtetett könyv- és kottatárat, valamint az ott 

fellelhető digitális adathordozókat (CD, DVD), ezek beszerzéseihez javaslatot tesz. 

Figyelemmel kíséri a legújabb kiadványok, hanganyagok megjelenését. A hangszeres órák 

kottaanyagának beszerzéséhez igénybe veszi a szülő segítségét, mérlegelve a családi háttér 

anyagi lehetőségeit is. Az elmélet órák tanítási anyagához használatos „alaptankönyvet” 4. 
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osztálytól az iskola kölcsönzés formájában (a lehetőségeihez mérten) biztosítja, ezzel próbál 

azon a gondon segíteni, amit a zeneiskolában használható kiadványok anyagi terhe jelent, hisz 

a csoportos órák tankönyve sem minősül „tankönyvnek”, tehát államilag nem támogatott. 

 

 A pedagógus felhívja a növendékek és szüleik figyelmét az interneten fellelhető kották 

alkalmazásának jogszerűségére, valamint arra, hogy ezek a „kiadványok” gyakran szakmailag 

nem megbízható forrásból származnak, pedagógiai célú használatuk megkérdőjelezhető. 

 

 

2. A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei 

 

 
2.1. Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

 

2.1.1. Bemeneti kompetencia 

 

Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszik az oktatásba 

bekapcsolódó tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

 

2.1.2. Szakmai kompetencia 

 

A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs 

érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és 

fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység). 

A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 

A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése. 

 

 

2.1.3. Személyes kompetencia 

 

Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 

Társas kompetencia 

Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 

kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be 

tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 

Esélyegyenlőség 

 

2.1.4. Módszertani kompetencia 

 

A módszertanilag tervezett pedagógiai munka az ismeretek átadásának, készségek 

elsajátításának érdekében a tanulás folyamatának ellenőrzésén alapul. A növendékek 

teljesítményének állandó elemzése és pozitív irányú értékelése határozza meg a pedagógiai 

munka további menetét. 

 

A pedagógus a tanulók életkori sajátosságainak, mentális fejlettségének, már 

megszerzett tudásának és a tantervi követelmények figyelembe vételével megtervezi az 

egyénre szabott éves tananyagot, melyet szükség esetén a kitűzött célok megvalósítása 

érdekében módosít. A tanórai munka során – metodikai szempontok alapján – figyelmet fordít 

a zeneoktatás minden területének (stílusismeret, technika, zenei megoldások stb.) 
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fejlesztésére. Széleskörű módszertani ismeretei felhasználásával képes a leghatékonyabb 

módon az ismeretek átadására. 

 

A pedagógusi munka a gyermekek utánzási képességének felhasználására épít 

(előjátszás, előéneklés), majd a tanulási folyamat során – állandó kontroll mellett – a 

pedagógus kialakítja növendékeiben az önálló tanulás képességét. 

 

 Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony 

gyakorlásra nevelése. 

 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 

 A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek 

megismertetése. 

 A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, 

népünk zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy 

egyéniségeinek megismertetése. 

 A kortárs zene befogadására nevelés. 

 A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

 A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

 Tehetséggondozás. 

 Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás. 

 A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 A tantervi követelmények adta keretek között a tanuló egyéni adottságainak, fejlettségi 

szintjének figyelembe vétele. 

 Az elméleti órákon elsajátított ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására való 

nevelés. 

 A tanulók életkori sajátosságait és egyéb más területeken megszerzett tudását szem 

előtt tartva, a megfelelő módszertani elemek kiválasztása és használata a pedagógiai 

munka során, ideértve a verbális kommunikáció adekvát használatát. 

 Kizárólag megbízható források kiválasztásával – pedagógiai célzattal – a világháló 

nyújtotta lehetőségek kihasználására való ösztönzés, minden esetben felhívva a tanuló 

figyelmét a biztonságos internet-használatra. 
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3. A tantárgyak általános fejlesztési követelményei 
 

 

3.1. Fuvola 

Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3. paragrafusának 3. bekezdése alapján 

kiadott kötelező követelményeket és (ISBN 963 488 088 6) tantervi programot elfogadja az 

alábbi kiegészítésekkel, amelyek a helyi specialitásokat tükrözik. 

 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

Az alapfokú zeneoktatás céljain és funkcióin túl kiemelten fontosnak tartja: 

- a zenei memória, 

- a viselkedéskultúra, 

- a koncentrációs készség fejlesztését. 

 

2. A képzés struktúrája, óraterve és tantárgyai 

Képzési idő: 12 év. 

Megjegyzés: A képzési idő első számjegye az elméleti (pl. szolfézs előképző. és egyéb,  pl. 

furulya előkészítő) előtanulmányokat jelenti. 

„A" tagozaton: (2) + 6 + 4 évfolyam 

 „B" tagozaton: (3) + 5 + 4 évfolyam 

Az előképzőt a növendékeknek nem kötelező elvégezni. 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

Kötelező tárgy: 

 -„A" tagozaton: 4. évfolyamig szolfézs, utána kötelezően választható tárgy: 

  szolfézs, zeneirodalom, zeneelmélet, kórus vagy kamarazene. 

 -„B" tagozaton a szolfézs a 10. évfolyam végéig kötelező. 

A középfokú szakirányú intézménybe felvételiző növendékek esetében a tervezett felvételit 

megelőző 2 évben (5. és 6. osztályban) iskolánk kötelező zongoraoktatást biztosít. 

 

3. Tananyag, követelmények 

A központilag kiadott tanterv osztályokra lebontott, minimális tananyagát fogadjuk el. Csak a 

kiváló képességű növendékektől várunk el ennél többet. A növendékek képessége szerint 

differenciáljuk a tananyagot. A fife alapú fuvolatanítás teljesen megváltoztatta az eddig 
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megszokott rendszer módszereit. Ellentétben az eddigi módszerrel, ami az első oktáv 

közepétől indítja a hangszer megszólaltatását, a fife után egyértelműen a 3. oktáv hangjairól 

kell indítani a fuvolaoktatást. Ehhez Ory Fuvolaiskolája a megoldás. A hagyományos 

Fuvolaiskolák nem a fife-os tanításhoz kapcsolódnak. Ez a módszer még nem terjedt el 

országosan, és sajnos nem szerepel az Alapfokú Művészetoktatás 1998-ban kiadott tantervi 

programjában. 

 

4. A számonkérés módja, formái 

 

Félévkor „A" tagozaton: 1 etűd és 2 különböző karakterű darab 

 

Félévkor „B" tagozaton: 1 etűd és 3 különböző karakterű darab 

 

Év végén „A" tagozaton: 4 különböző karakterű darab 

 

Év végén „B" tagozat: skála, 4 egység, ebből  3 különböző karakterű darab 

 

5. Minimális tárgyi feltételek 

- stabil, állítható magasságú kottaállvány 

- metronóm 

- egész alakot visszaadó tükör 

- magnó 

- hangszerek megfelelő minőségben és mennyiségben 

 

6. Alapvetően felhasználható kották 

 

József-Szmrecsányi: Előképzős kotta (Hek. 1.osztály fife) 

Isabelle Ory: Fuvolaiskola (Hek. 1.osztály fife) 

Bántai-Sipos: Fuvola ABC (Hek 2.. és 1. osztáy) 

Jeney Zoltán : Fuvolaiskola I-II-III-at tekintjük vezérfonalnak 

Ehhez válogatunk a tanuló képességei szerint más, kiegészítő kottákat 

Bántai-Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I-II-III 

Bántai-Kovács: Fuvolamuzsika I-II 

Bántai-Kovács: Kis előadási darabok fuvolára 

 

Etűdök: 

 

Frans Vester: 125 könnyű klasszikus etűd (1-4. osztály) 

Garibaldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (2-4. osztály) 

Tomasewsky etűdök: I. II. (3.-6. osztály) 

Köhler op. 33 No. I. II. III. (4.-Iv. Tk.) 

Quantz: Nagy Frigyes etűdök (3.-4. osztály) 

Köhler: Romantikus etűdök ( Továbbképző) 

Platonov etűdök ( 5.-továbbképző osztályok) 

Dolzsikov: Etűdök fuvolára (1.-5. osztály) 

Jeney: Fuvolaiskola I. II. (1.-6. osztály) 

Jeney: Középfokú etűdök fuvolára (régi Jeney III. átdolgozott kiadás, Továbbképző) 
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Előadási darabok: 

 

Czidra: Furulyamuzsika I. II. 

Bántai-Sipos: Könnyű előadási darabok fuvolára zongorakísérettel 

Bántai-Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára zongorakísérettel 

Nagy Olivér: Barokk táncok fuvolára és zongorára 

Bántai-Sipos: Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára 

Bántai-Sipos: 3 Gavotte, 3 Minuett, 3 Polonaise fuvolára és zongorára 

Bántai-Sipos: Romantikus album fuvolára és zongorára 

Szebenyi-Nagy: Hangversenydarabok fuvolára és zongorára 

Járdányi: Szonatina 

Debussy: A kis néger 

Händel: Hallei szonáták 

 

Kamarazene: 

 

Béres: Furulyaiskola I. II. III. 

Csupor: Fuvoladuók I. II. 

Csupor: Könnyű fuvolatriók 

Jeney: Fuvoladuók I. II. III. 

Köhler: Fuvoladuók 

Moyse: Fuvoladuók  

Ostby-Weber: Fuvoladuók 

Peter Kolman: Das Bach Büchlein 

  Selected Bach (Universal) 

 Mozart: Varázsfuvola duók (Universal) 

Camillo Wanausek: Népszerű angol triók, 10 miniatűr 4 fuvolára 

 

7. A művészeti alapvizsga gyakorlati részének tartalma  
 

 

„A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű  

(Bántai: Válogatott etűdök II. kötet, Köhler: Etűdök op. 33. I. kötet, vagy hasonló 

nehézségi szintű etüd). 

- Egy barokk szonátatétel, vagy egy barokk kamaramű egy tétele  

(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). 

Egy mű, vagy egy tétel kotta nélkül játszandó. 

 „B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Bántai: 

Válogatott etűdök II. kötet, vagy Köhler op. 33. I. kötet, vagy hasonló nehézségi szintű 

etűd). 

- Egy barokk szonáta-tételpár (Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén). 

- Egy karakterdarab vagy kamaramű (Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén). 

 

Egy mű, vagy egy tétel kotta nélkül játszandó. 
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3.2. Furulya 

Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3. §-ának 3. bekezdése alapján kiadott 

kötelező követelményeket és tantervi programot elfogadja az alábbi kiegészítésekkel, 

amelyek a helyi specialitásokat tükrözik. 

 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

Az alapfokú zeneoktatás céljain és funkcióin túl kiemelten fontosnak tartja: 

- a zenei memória, 

- a viselkedéskultúra, 

- a koncentrációs készség fejlesztését. 

2. A képzés struktúrája, óraterve és tantárgyai 

Képzési idő: 12 év 

Megjegyzés: furulyára jelentkező növendékek esetében képességüktől függetlenül teret 

engedünk zenei tanulmányaik megkezdéséhez. Általános iskola 1-2 osztályig előképző 

osztályokba, általános iskola 3. osztályától az alapfok évfolyamaiba soroljuk tanulóinkat. 

„A" tagozaton: (2) + 6 + 4 évfolyam 

„B" tagozaton: (3) + 5 + 4 évfolyam. 

 

Az előképzőt a növendékeknek nem kötelező elvégezni. 

 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

Kötelező tárgy: 

- az „A" tagozaton 4. évfolyamig szolfézs, utána kötelezően választható tárgy: 

szolfézs, zeneirodalom, zeneelmélet, kórus vagy kamarazene 

- a „B" tagozaton a szolfézs a 10. évfolyam végéig kötelező 

A középfokú intézménybe felvételiző növendékek esetében a felvételi évében 

iskolánk kötelező zongoraoktatást biztosít. Ennek időtartama 1 év, illetve ha felsőfokú 

intézménybe jelentkezik, 2 év. 

3. Tananyag, követelmények 

A központilag kiadott tanterv osztályokra lebontott tananyagát elfogadjuk, beleértve 

a minimális követelményt is. 
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A 2. pontban foglalt megjegyzésünk alapján különbséget teszünk a gyenge és a jó 

képességű növendékek között. Eszerint kapnak német, illetve barokk rendszerű hangszert. 

Ehhez igazítjuk a felhasználandó kottairodalmat is. 

 

 

 4. A számonkérés módja, formái 

 

Félévkor „A" tagozaton: 1 db etűd és 2 különböző karakterű vagy stílusú darab. 

 

Félévkor „B" tagozaton: 4 különböző karakterű vagy stílusú darab. 

 

Év végén: „A" tagozaton:3 különböző karakterű vagy stílusú darab,1 kamara darab  

 

É végén „B" tagozaton:5 különböző karakterű vagy stílusú darab, 1 kamara darab 

5. Minimális tárgyi feltételek 

 - stabil, állítható magasságú kottaállvány 

 - metronóm 

-  egész alakot visszaadó tükör 

-  magnó 

6. Alkalmazott kották és szakirodalom jegyzéke 

Lőrincz - Paragi:        Furulya (iskola) ABC 

Báli: Furulyaiskola I-II. 

Perényi: Altfurulya-iskola 

Altfurulya duók 

Czidra:   Furulyamuzsika I-II. 

Czidra:    Barokk etűdök 

Kállay:   Hangnemgyakorló 

Händel:   Balett music 

Bali János:   Repertoire 1 a/b, 2 a/b 

Czidra:   Barokk táncok 

Angol Áriák 

Francia Barokk Duettek 2 altfurulyára 

Barokk variációk 1 és 2 furulyára 

Különböző szonáták:  Loeillet, 

Corelli 

Pepusch 

Telemann 

Marcello 

Händel 

Vivaldi 

Veracini 

 

 Boismortier: Leichte Duos, 6 Suite 
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Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára 

Naudot: Triószonáta 

Czidra: Régi magyar táncok 

 

 

7. A művészeti alapvizsga gyakorlati részének tartalma (először a 2009/2010-es tanévben) 

 

„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 kotta nélkül kell játszani. 

 

 „B” tagozat 

 

- Egy etűd vagy szólómű  

(Kállay G.: Hangnemgyakorló, V. Eyck: Variációk, Braun: etűdök/Baroque Solo 

Book, Winterfeld: 12 etűd altfurulyára nehézségi szintjén). 

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

kamaraműből is  

(Telemann: C-dúr szonáta, Veracini: a-moll szonáta, Lavigne: Rondeau és 

Tambourin I-II. tétel, Fesch: F-dúr szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, 

Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára nehézségi 

szintjén). 

 

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

 
 
Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3. §-ának 3. bekezdése alapján kiadott kötelező 

követelményeket és tantervi programot elfogadja az alábbi kiegészítésekkel, amelyek a helyi 

specialitásokat tükrözik. 

 

 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

 

 A z alapfokú zeneoktatás céljain és funkcióin túl kiemelten fontosnak tartja: 

 - a zenei memória, 

 - a viselkedéskultúra, 

 - a koncentrációs készség fejlesztését. 

 

 

2. A képzés struktúrája, óraterve és tantárgyai 

 

 képzési idő:  12 év 

„A" tagozaton: (2) + 6 + 4 évfolyam 

             „B" tagozaton:   (3) + 5 + 4 évfolyam 

 

Az előképzőt a növendékeknek nem kötelező elvégezni. 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

 

Kötelező tárgy: 

 -„A" tagozaton: 4. évfolyamig szolfézs, utána kötelezően választható tárgy: 

   szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, kórus, zenekar vagy kamarazene. 

 -„B" tagozaton: a szolfézs a 10. évfolyam végéig kötelező. 

A középfokú szakirányú intézménybe felvételiző növendékek esetében a tervezett felvételit 

megelőző 2 évben (5. és 6. osztályban) iskolánk kötelező zongoraoktatást biztosít. 

 

 

3. Tananyag, követelmények 

 

A központilag kiadott tanterv osztályokra lebontott tananyagát elfogadjuk, beleértve a 

minimális követelményt is, a következő kiegészítéssel: 

 

Igyekszünk a gyermek adottságainak megfelelő tananyagot választani.  

A gyengébb képességű tanítványaink esetében a fő cél a zenei élmény, a zeneszeretet 

megőrzése. 
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4. A számonkérés módja, formái 

 

 

Első félévi tanszaki meghallgatás kötelező, második félévi vizsga kötelező. Ezen kívül évente 

zenés szülői értekezlet formájában kapcsolattartás a szülővel. 

Félévkor: „A" tagozaton 3 különböző karakterű darab 

      ,,B" tagozaton 1 etűd és 3 különböző karakterű darab 

Év végén: „A" tagozaton 4 különböző karakterű darab 

       „B" tagozaton 1 etűd és 4 különböző stílusú vagy karakterű darab 

 

 

5. Minimális tárgyi feltételek 

 

 

 - stabil, állítható magasságú kottaállvány 

 - egész alakot mutató tükör 

 - lehetőség szerint különböző méretű hegedűk és tartozékok. 

 

 

6. Alkalmazott kották, könyvek 

 

 Kiemelten szerepelnek: 

  Rieding koncertek  

  Vivaldi koncertek  

  Händel szonáták  

  Verbunkos darabok  

  Dancla etűdök 

  Dénes-Kállay-Lányi-Mező: Hegedűiskola összes kötet 

  Sándor-Járdányi-Stervánszky: Hegedűiskola összes kötet 

  Dénes-Réger-Németh: Hegedű ABC 

  Wohlfahrt: 40 etűd op 54. 

  Kayser: 36 gyakorlat op. 20. 

  Dont: Gradus ad parnassum op.38. 

  Dancla: Etűdök op. 68. 

 

 

7. A művészeti alapvizsga gyakorlati részének tartalma   

 

„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 kotta nélkül kell játszani. 
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 „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. 
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3.4. Brácsa 

Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3. §-ának 3. bekezdése alapján kiadott 

kötelező követelményeket és tantervi programot elfogadja az alábbi kiegészítésekkel, 

amelyek a helyi specialitásokat tükrözik. 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

Az alapfokú zeneoktatás céljain és funkcióin túl kiemelten fontosnak tartja: 

- a zenei memória, 

- a viselkedéskultúra, 

- a koncentrációs készség fejlesztését. 

2. A képzés struktúrája, óraterve és tantárgyai 

- Képzési idő: 6 év 

   „A" tagozaton: 2 + 4 évfolyam 

   „B" tagozaton: (l) + 5 évfolyam 

Az előképzőt a növendékeknek nem kötelező elvégeznie, mivel általában a hegedű 

főtárgyról átirányítással kerülnek felvételre a növendékek. A tanszak megkezdéséhez 

legalább 4 hegedő osztály elvégzése ajánlott. 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

Kötelező tárgy: 

- „A" tagozaton: 4. évfolyamig szolfézs, utána kötelezően választható tárgy:  

szolfézs, zeneirodalom, zeneelmélet, zenekar, kórus vagy 

kamarazene. 

- „B" tagozaton: a szolfézs a 6. évfolyam végéig kötelező. 

Kötelező zongora: 

A középfokú szakirányú intézménybe felvételiző növendékek esetében a tervezett 

felvételit megelőző két évben iskolánk kötelező zongoraoktatást biztosít.  

 

3. Tananyag, követelmények 

A központilag kiadott tanterv osztályokra lebontott tananyagát elfogadjuk, beleértve 

a minimális követelményt is, a következő kiegészítéssel: 

Igyekszünk a gyermek adottságainak megfelelő tananyagot választani. A gyengébb 

képességű tanítványaink esetében a fő cél a zenei élmény, a zeneszeretet megőrzése.  
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4. A számonkérés módja, formái 

Első félévi tanszaki meghallgatás kötelező, anyaga: 

„A" tagozaton 2 különböző karakterű vagy stílusú mű bemutatása 

„B" tagozaton 1 etűd, 3 különböző stílusú előadási darab. 

Második félév végén vizsga, anyaga: 

„A" tagozaton 4 különböző karakterű vagy stílusú mű bemutatása  

„B" tagozaton 1 etűd, 4 különböző stílusú előadási darab. 

 

5. Minimális tárgyi feltételek 

- stabil, állítható magasságú kottaállvány 

- lehetőség szerint különböző méretű brácsák és tartozékok 

6. Alkalmazott kották, könyvek 

 Sitt: Brácsaiskola 

 Rode: 24 Caprices 

 Hoffmeister:12 Studies 

Nagy Sándor: 5 etűd 

Kreutzer: 42 gyarorlat 

Országh.: Brácsaiskola 

Wohlfahrt: 60 gyakorlat 

Dont. 24 élőkészítő gyakorlat 

Mazas. Études brillantes 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Kayser: 36 gyakorlat op. 20. 

Dancla: Etűdök op. 68. 

Előadási darabok: az „ Ajánlott zeneművek " c. fejezet válogatva. 

7. A művészeti alapvizsga gyakorlati részének tartalma 

 

„A” tagozat 

 

Két különböző stílusú zongorakíséretes előadási darab. 

- Egy versenymű és 1 szonáta saroktétele (barokk szonáta esetén két tétel), 

(versenyművek: Händel: h-moll brácsaverseny I. tétel, Telemann: G-dúr 

brácsaverseny I-II. tétel, vagy III-IV. tétel, Chr. Bach: c- moll brácsaverseny I. vagy 

III. tétel; szonáták: Bonporti: Due invenzioni; nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab és 1 kamaramű (előadási darabok: Brácsamuzsika I-III. - EMB; 

Frescobaldi: Toccata, Wieniawski: Álmodozás; kamaraművek: M. Haydn: Szonáták, 

Bartók: 44 duó - W. Primrose). 

 

A vizsgaanyagot a kamaraművek kivételével kotta nélkül kell játszani. 
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 „B” tagozat 

- Egy háromoktávos (mélyebb fekvésekből induló) hangsor, akkordfelbontásokkal. 

- Két különböző technikai jellegű etűd  

(Dancla: Etűdök op. 68; Mazas: Etűdök op. 36 I-II. kötet; Dont: Gradus ad 

Parnassum op. 38 II-III. kötet; Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37; Kaiser: 36 etűd 

op. 20 III. kötet nehézségi szintjén). 

- Egy brácsaverseny-saroktétel (Händel: h-moll brácsaverseny III. tétel, Vanhal: C-

dúr brácsaverseny, Zelter: Esz-dúr brácsaverseny nehézségi szintjén). 

- Egy zongorakíséretes darab vagy 1 szonátatétel, vagy 2 barokk szonátatétel 

(Brácsamuzsika I-III. - EMB, Csajkovszkij: Melódia, Marcello: F-dúr szonáta, 

Corelli: Szonáták - Nagy S. nehézségi szintjén). 

 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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3.5. Cselló 

Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3. §-ának 3. bekezdése alapján kiadott 

kötelező követelményeket és tantervi programot elfogadja az alábbi kiegészítésekkel, 

amelyek a helyi specialitásokat tükrözik. 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

A z alapfokú zeneoktatás céljain és funkcióin túl kiemelten fontosnak tartja: 

- viselkedéskultúra 

- koncentráció 

- memóriafejlesztését. 

2. A képzés struktúrája, óraterve és tantárgyai 

- Képzési idő:   12 év 

 

    „A" tagozaton: (2) + 6+ 4 évfolyam 

„B" tagozaton: (3) + 5 + 4 évfolya 

 

Az előképzőt a növendékeknek nem kötelező elvégezni. 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

Kötelező tárgy: 

- „A" tagozaton: 4. évfolyamig szolfézs, utána kötelezően választható tárgy:  

szolfézs, zeneirodalom, zeneelmélet,  zenekar, kórus vagy 

kamarazene. 

- „B" tagozaton: a szolfézs a 6. évfolyam végéig kötelező. 

 

Kötelező zongora: 

A középfokú szakirányú intézménybe felvételiző növendékek esetében a tervezett 

felvételit megelőző két évben iskolánk kötelező zongoraoktatást biztosít.  

 

3. Tananyag, követelmények 

A központilag kiadott tanterv osztályokra lebontott tananyagát elfogadjuk, beleértve 

a minimális követelményt is, a következő kiegészítéssel: 

Igyekszünk a gyermek adottságainak megfelelő tananyagot választani. A gyengébb 

képességű tanítványaink esetében a fő cél a zenei élmény, a zeneszeretet megőrzése.  
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4. A számonkérés módja, formái 

 Félévi tanszaki meghallgatás kötelező anyaga: 

„A" tagozaton 2 különböző karakterű vagy stílusú mű bemutatása 

„B" tagozaton 1 etűd, 2 különböző stílusú előadási darab. 

Év végi vizsga anyaga: 

„A" tagozaton 1 etűd és 2 különböző karakterű vagy stílusú mű 

bemutatása 

 „B" tagozaton minimum1, maximum 2 etűd, és ettől függően 2 

vagy 3 különböző stílusú előadási darabkülönböző stílusú előadási 

darab. 

Ezen kívül ajánlott évi két alkalommal - zenés szülői értekezlet formájában -

kapcsolattartás a szülővel. 

 

5. Minimális tárgyi feltételek 

-  stabil, állítható magasságú kottaállvány 

-  lehetőség szerint különböző méretű csellók és tartozékok. 

-  csellószék 

 

6. Alkalmazott kották, könyvek 

Pejtsik: Gordonka ABC   I-II 

Popper: 15 könnyű gyakorlat 

Baklanova:     Dallamos fekvésváltó gyakorlatok 

Battanchon:    50 Studien I-III. 

Jákó: Hüvelykujj gyakorlatok 

Dotzauer:        113 gyakorlat I-IV. 

Duport: 21 etűd 

Előadási darabok gordonkára I-II. 

Régi zene gordonkára 

Gordonkamuzsika kezdőknek I-III. 

Könnyű előadási darabok 

Bartók: Gyermekeknek 

7 Sonatinen 

Popper: Népszerű előadási darabok I-II. 

Somló-Papp:  Violoncello Album 

Somló: Tanulmányok gordonkára 

Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I., op. 131 

 Mező: 4 magyar népdal  

 Beethoven: Menüett 

 Mattheson: Ária 
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 G. Marie: La Cinquantain  

 Beethoven: Szonatina 

 Dvořak: Melódia 

 Dotzauer: Etűdök I-II. 

 Popper: Gavotte, Mazurka 

 Saint-Saëns: A hattyú 

 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 

 Klengel: C-dúr Concertino 

Vagy/és ezek nehézségi fokával megegyező művek, kötetek. 

 

 

7. A művészeti alapvizsga gyakorlati részének tartalma  

 

„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 kotta nélkül kell játszani. 

 

 „B” tagozat 

 

- Két különböző technikai követelményt támasztó etűd: 

- a játék mozgékonyságának felmérésére, 

- kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére, 

 (Dotzauer: Etűdök I-II. - Klingenberg, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I-II. - Schott 

967, Lee: 40 etűd op. 31 és op. 131-ből - PWM, Kummer Melodikus etűdök op. 57 - 

Peters nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű előadási darab  

(Popper: Gavotte, Mazurka, Saint-Saëns: A hattyú, vagy barokk szonáta-tételpár 

[lassú, gyors]: Marcello: e-moll szonáta I-II. tétel, Marcello: G-dúr szonáta III-IV. 

tétel, de Fesch: C-dúr szonáta, d-moll szonáta, Vivaldi: 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. 
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3.6. Nagybőgő 

Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3. §-ának 3. bekezdése alapján kiadott 

kötelező követelményeket és tantervi programot elfogadja az alábbi kiegészítésekkel, 

amelyek a helyi specialitásokat tükrözik. 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

A szigorúan vett zeneoktatáson túl a gyermek általános nevelése: 

- közösségi életre, 

- viselkedéskultúrára, 

- koncentrációra való nevelés. 

 

2. A képzés struktúrája, óraterve és tantárgyai 

- Képzési idő:    10 év 

     „A" tagozaton: 2 + 4 + 4 évfolyam 

„B" tagozaton: (3) +3 + 4 év 

  Az előképzőt a növendékeknek nem kötelező elvégezni. 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

Kötelező tárgy: 

- „A" tagozaton: 4. évfolyamig szolfézs, utána kötelezően választható tárgy: 

szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, kórus, kamarazene, zenekar 

- „B" tagozaton: a szolfézs a 6. évfolyam végéig kötelező. 

Kötelező zongora: 

A középfokú szakirányú intézménybe felvételiző növendékek esetében a tervezett 

felvételit megelőző két évben iskolánk kötelező zongoraoktatást biztosít. 

3. Tananyag, követelmények 

A központilag kiadott tanterv osztályokra lebontott tananyagát elfogadjuk, beleértve 

a minimális követelményt is, a következő kiegészítéssel: 

- igyekszünk a gyermek adottságainak megfelelő tananyagot választani 

- a gyengébb képességű tanítványaink esetében a fő cél a zenei élmény, a 

zeneszeretet megőrzése. 
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4. A számonkérés módja, formái 

 Félévi tanszaki meghallgatás kötelező, anyaga: 

1 db etűd vagy skálatanulmány 

1 előadási darab zongorakísérettel 

 

 

  Év végi vizsga - zárt körben - kötelező, anyaga: 

1 db technikai feladatot feldolgozó mű vagy etűd 

 2 db különböző karakterű mű zongorakísérettel 

5. Alkalmazott kották, könyvek 

 

Bartányi István: Nagybőgőiskola 

  - zongorakíséretes etűdök, duók, triók 

  - technikai gyakorlatok 

A. Slama: 66 etűd 

W. Hause: 30 etűd, 96 etűd 

J.E.Storch: Etűdök I. kötet 

J. Hrabe: 86 etűd 

F. Simandl: 30 etűd 

F. Keyper:Romanz 

Farkas Ferenc: Népdalszonatinák 

Saint-Saëns: Állatok farsangja – Az elefánt, A hattyú 

P. Csajkovszkij: Bölcsődal 

W. de Fesch: Szonáta 

K. F .Abel: Szonáták 

B. Marcello: Szonáták 

J. E. Galliard: e-moll Szonáta 

H. Eccles: Szonáta 

A. Vivaldi: Koncert 

N. A.  Porpora: : Koncert 

D. Dragonetti: 3 Walzer 

D. Dragonetti: Andante 

 Montag L.: Nagybőgőiskola 

 Magyar szerzők művei gordonra és zongorára I-II. kötet 

6. A művészeti alapvizsga gyakorlati részének tartalma 

 

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). 
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- Egy előadási darab  

(Bach: Arioso, Magyar szerzők művei gordonra és zongorára I-II. kötet, A. 

Rubinstein: Melódia nehézségi szintjén). 

 

A vizsgaanyagot 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). 

- 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. 
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3.7. Trombita 

 
 Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3. paragrafusának 3. bekezdése alapján 

kiadott kötelező követelményeket és tantervi programot elfogadja az alábbi kiegészítésekkel, 

amelyek a helyi specialitásokat tükrözik. 

 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

 

 Az alapfokú zeneoktatás céljain és funkcióin a gyermekek: 

 -közösségi életre nevelése 

 -koncentrációs képességeiknek fejlesztése 

 -memóriafejlesztése 

 -viselkedéskultúrájának fejlesztése. 

 

2. A képzés struktúrája 

 Képzési idő:      12 év 

   „A" tagozaton: 2 + 6 + 4 évfolyam 

   „B" tagozaton: (3) + 5 + 4 évfolyam 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

 

 

 

3. A trombitatanítás szakirányú feladatai 

 

 -a növendék egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása, 

kiemelt figyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek 

kihasználására, a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása, a 

hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a naponkénti gyakorlás 

szükségletének kialakítása 

 -a hangszeres játék megvalósításában résztvevő izmok lazaságának, terhelhetőségének 

tartósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek kialakítása, a zenei memória 

fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok kialakítása 

 -az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő önálló 

felkészülés képességének kialakítása. 

 

Ismertesse meg a növendékkel: 

 

-a trombita történetét, 

-a trombitának a rézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött szerepét, 

szakmai lehetőségeit, 

-a hangszer irodalmát, 

-a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat, 

-a trombita hazai és külföldi művészeinek munkásságát. 
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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 növendék: 

 

-hallását, belső hallását, „intonációs" képességét, 

-hangszeres adottságait, 

-hangszertechnikai tudását, 

-megformáló- és előadói képességét. 

 

Tegye képessé a növendéket: 

 

-rendszeres, hatékony, igényes gyakorlásra, a gyakorlás során felmerülő hibák önáll 

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. 

 

 

2. Követelmények 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A " tagozat végén 

Ismerje a növendék 

-a helyes test- és hangszertartást, 

-a helyes légzéstechnikát, 

-a hangszere múltját, irodalmát, 

-a dúr és moll hangnemeket 7 #, 7 b előjegyzésig, 

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

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

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

kiejteni és leírni azokat. 

Legyen képes 

-a helyes légzéstechnika alkalmazására, fejlesztésére, 

-az alapvető funkciók helyes alkalmazására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi 

gyakorlatok segítségével: fúvóka nélkül, csupán ajakrezgéssel, csak fúvókával, 

hangszerrel, 

-a tanult darabok stílushű megszólaltatására, 

-folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

-a különböző artikulációs előírások (staccato, tenuto, legato,marcato) megszólaltatására, 

-skálázni egy oktávon keresztül valamennyi hangnemben. 
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3. Számonkérés módja és formái 

 

 Félév végén: tanszaki hangverseny és koncertszerű beszámoló 

 

 „A” tagozat:  előkészítő: 3 etűd, 1 előadási darab 

   1. 2. 3. osztálynak: 1 skála, 3 etűd, 1 előadási darab 

   4.osztály: 1 másfél okt. skála, 3 etűd, 1 előadási darab 

   5-6. a központi követelmények szerint 

    Tk. osztálynak: 1 másfél okt. skála, 3 etűd, 1 előadási darab 

 

 „B” tagozat: ugyanaz a mennyiségű, de más nehézségi fokozatú anyag 

 

 Év végén:  tanszaki hangverseny és koncertszerű beszámoló 

 

 „A” tagozat:  előkészítő: 3 etűd, 1 előadási darab 

   1. 2. 3. osztálynak: 1 skála, 3 etűd, 1 előadási darab 

   4.osztály: 1 másfél okt. skála, 3 etűd, 1 előadási darab 

   5-6. a központi követelmények szerint 

    Tk. osztálynak: 1 másfél okt. skála, 3 etűd, 1 előadási darab 

 

 „B” tagozat: ugyanaz a mennyiségű, de más nehézségi fokozatú anyag 

 

4. Tárgyi feltételek 

 

- megfelelő nagyságú és hangszigetelésű tanterem 

- megfelelő minőségű hangszerek 

- állítható magasságú kottaállvány 

- metronóm 

- zongora vagy pianinó 

- egész alakot mutató tükör 

 

5. Felhasználható irodalom 

 

Varasdy - Nagyiván - Sztán: Trombitaiskola I.-II. 

Davidson: Befújási gyakorlatok 

Krumpfer: Téma és variációk egy Ph. E. Bach-témára  

 Hammerschmied: Csókdal 

Susato: Rondo és saltarello 

Bogár: Régi magyar táncok 

Barnes: A kis virtuóz 

  A kis mester 

Charpentier:        Prelűd 

Kamprath: Három epizód 

Scselokov: Mese 

  Tréfa 

  Ifjú gavallér 

Keller:  Szonáta 

Corelli: e-moll szonáta 

Purcell: B-dúr szonáta 

Albinoni: Esz-dúr, g-moll és C-dúr concerto 
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Vivaldi: d-moll concerto 

Neruda: Trombitaverseny I. tétel 

Hummel: Trombitaverseny I. tétel 

Haydn:  Trombitaverseny II-III. tétel 

Hidas:  Concerto no. 2 

Sahov:  Scherzo 

Barát:  Fantázia 

Bozza:  Capriccio 

 

 

6. A művészeti alapvizsga gyakorlati részének tartalma  
 

„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 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). 

- 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. 
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3.8. Kürt 

 

 
 Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3. paragrafusának 3. bekezdése alapján 

kiadott kötelező követelményeket és tantervi programot elfogadja az alábbi kiegészítésekkel, 

amelyek a helyi specialitásokat tükrözik. 

 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

 

 Az alapfokú zeneoktatás céljain és funkcióin túl a gyermekek: 

  - közösségi életre nevelése, 

  - koncentrációs képességeiknek fejlesztése, 

  - memóriafejlesztése, 

  - viselkedéskultúrájának fejlesztése. 

 

2. A képzés struktúrája 

 

  Képzési idő:      10 év 

 

  „A" tagozaton: 2 + 4 + 4 évfolyam 

  „B" tagozaton: (3) +3 + 4 évfolyam 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

 

 

3. A kürttanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékekkel (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, f,f pp),az intonáció 

megtartásával, 

• hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, 

• a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 
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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 növendékeket a hangszer karbantartására 

 
4. Követelmények 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A" tagozat végén 

A növendék 

• a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezőén szólaltassa meg, 

• rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

• legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a 

helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

• legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a klasszikus hangterjedelemben, 

• tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező kürthangot képezni, 

• alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 

• törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

• rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

technikával, 

• tudjon önállóan hangolni, 

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

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

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

• a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei  

kifejezőeszközök alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, 

lassítás, hangsúlyozás stb.), 

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

kiejteni és leírni azokat, 

• ismerje a kürt történetét, rokon hangszereit, 

• ismerje a kürt szerepét különböző zenei korszakokban. 

Legyen képes 

• 2 kantiléna, 

• 2 különböző karakterű gyakorlat, 

• 2 különböző stílusú darab, vagy tétel előadására kotta nélkül. 

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

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

• egy skála a növendék meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat, 

nyelvvel és kötve, negyed és nyolcad értékekben), 

• egy kantiléna, 
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• két etűd, 

• egy előadási darab  

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A" tagozat végén 

A növendék ismerje hangszere múltját, irodalmát, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek 

munkásságát. 

Legyen képes 

• természetes, oldott hangszerkezelésre, helyes testtartásra, hangszertartásra, a tudatos 

légzéstechnika alkalmazására, 

• C-g2 hangterjedelemben kiegyenlítetten, különböző dinamikai árnyalattal, tiszta 

intonációval játszani, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával, 

• életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei 

összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt előadására, szép kifejező kürthangon, 

• az előadási darabokat fejből játszani, 

• technikai szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, 

• igényesebb kamarazenei művek előadásában közreműködni. 

Rendelkezzék 

• a zenei kifejezést lehetővé tevő képzelőerővel, technikával, formáló készséggel, 

• koncentrálóképességgel, 

• lapról olvasási készséggel, amely a mindenkori darab megszólaltatásához, illetve a 

kamarazenéléshez szükséges. 

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

A növendék legyen képes 

• F-c3 között kiegyenlítetten, tiszta intonációval, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával 

játszani, 

• az ajaktrilla megvalósítására. 

 

5. Számonkérés módja és formái 

 

Félév végén: tanszaki hangverseny és koncertszerű beszámoló 

 „A” tagozat:  1-3. osztályig 1 egy oktávos skála, 1 cantiléna, 2 etűd, 1 előadási darab.  

   4. osztálytól a központi követelmények szerint. 

 

 „B” tagozat: ugyanaz a mennyiségű, de más nehézségi fokozatú anyag. 

 

Év végén: tanszaki hangverseny és koncertszerű beszámoló 

 „A” tagozat:  1-3. osztályig 1 egy oktávos skála, 1 cantiléna, 2 etűd, 1 előadási darab.  

   4. osztálytól a központi követelmények szerint. 

 

 „B” tagozat: ugyanaz a mennyiségű, de más nehézségi fokozatú anyag. 
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6. Tárgyi feltételek 

 

- megfelelő nagyságú és hangszigetelésű tanterem 

- megfelelő minőségű hangszerek 

- állítható magasságú kottaállvány 

- egész alakot mutató tükör 

- metronóm 

- zongora vagy pianinó 

 

7. Felhasználható irodalom 

Szilágyi - Kökényessy: Kürtiskola I-II 

Kling: Kürtiskola 

O. Franz: Kürtiskola  

Geisler: Kürtiskola 

Kling: Etűdök 

Kopprasch: Etűdök 

Maxim - Alphonse: Etűdök 

Thevet: 60 Etűd 

Poleh: Dal-, darab-, etűdgyűjtemény no. 1,2.,3.,4. 

(Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva) 

Sollár-Uszov: Kürtiskola 

Szilágyi - Beleznay: Előadási darabok kürtre (kézirat) 

Előadási darabok: 

Szilágyi - Beleznay: Előadási darabok kürtre (kézirat) 

Marcello: a-moll szonáta 

Loeillet: Szonáta 

Wagner: Walter dala 

Vlaszov: Melódia 

Grieg: Tavasz 

Bozza: In Irland 

Glazunov: Álom 

Mendelssohn: Tavaszi dal 

Händel: Larghetto 

Mozart: Larghetto 

Pergolesi: Siciliana 

Schubert: Ave Maria 

Schubert: Serenade 

Mozart: D-dúr kürtverseny, Esz-dúr koncert Nr 3.  

 

8. A művészeti alapvizsga gyakorlati részének tartalma 

 

 „A” tagozat 

 

- Egy kantiléna  

(Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/31., II/47., II/52., II/73. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű etűd  
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(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 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. 
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3.9. Klarinét 

Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3. paragrafusának 3. bekezdése alapján 

kiadott kötelező követelményeket és tantervi programot elfogadja az alábbi 

kiegészítésekkel, amelyek a helyi specialitásokat tükrözik. 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

Az alapfokú zeneoktatás céljain és funkcióin túl a gyermekek: 

• közösségi életre nevelése, 

• koncentrációs képességeiknek fejlesztése, 

• memóriafejlesztése, 

• viselkedéskultúrájának fejlesztése. 

2. A képzés struktúrája, óraterve és tantárgyai 

Képzési idő: 10 év 

„A" tagozaton: (2) + 4 + 4 évfolyam 

„B" tagozaton: (3) + 3 + 4 évfolyam 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie, de a fizikai adottságok miatt 

még alkalmatlan és a gyengébb zenei adottságú tanulók esetében mindenképpen ajánlott 

legalább 1 tanévig. 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

Kötelező tárgy: 

„A" tagozaton: a 4. évfolyamig szolfézs, utána kötelezően választható tárgy:  

szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, kórus, kamarazene 

 

„B" tagozaton: a szolfézs a 6. évfolyamig kötelező 

Kötelező zongora: 

 Felvételiző növendékek esetében iskolánk kötelező-zongora oktatást biztosít. 

Időtartama: 1 tanév, felsőfokra jelentkező esetében 2 tanév. 

3. Tananyag és követelmények 

A központilag kiadott tanterv osztályokra lebontott tananyagát elfogadjuk. 
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4. A számonkérés módja, formái 

Félév végén: tanszaki vizsgakoncert formájában valósul meg, amely a szülők és 

közönség előtt kerül bemutatásra.  

 

„A"   tagozaton:  

 különböző karakterű előadási darab (az egyik mű helyettesíthető 1 kamaraművel is) 

 hangszeres előképzőben – a növendék adottságainak megfelelő – 2-3 népdal vagy 

gyermekdal ( az egyik helyettesíthető 1 előadási darabbal is) 

 

 „B" tagozaton: 2 etűd és 2 különböző karakterű vagy stílusú előadási darab. Legalább az 

egyik előadási darab kotta nélkül játszandó. 

        Év végén: 

Kötelezően zártkörű vizsga ill. meghallgatás. 

„A" tagozaton:  

 2 etűd és 1 előadási darab 

 hangszeres előképzőben: 2 gyermekdal és 1 előadási darab 

 

„B" tagozaton: 2 etűd és 2 különböző karakterű vagy stílusú előadási darab. Legalább az 

egyik előadási darab kotta nélkül játszandó. 

Tehetséges tanulóinknak az iskolai rendezvényeken túl is biztosítunk szereplést 

kiállítás-megnyitók, gálakoncertek stb. 

 

 

5. Minimális tárgyi feltételek 

- stabil, állítható magasságú kottaállvány 

- metronóm 

- egész alakot visszaadó tükör 

- nádvágó 

- jó minőségű fúvókák (Vándorén, Buffet) hangszerenként 1 db 

 

 

6. Felhasználható szakirodalom, kották 

      Klarinét ABC 

Kovács:  Klarinétozni tanulok I-II. 

  Mindennapi skálagyakorlatok 

Rozanov: Klarinétiskola I-II. 

Balassa: Klarinétiskola I-II. 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I-III. 

Delécluse: 20 könnyű etűd 

Périer:  Le Délutant Clarinettiste 

Klosé:  45 artikulációs gyakorlat, Napi gyakorlatok 

Gambaro: 20 caprices 
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Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök 

Kröpsch: Etűdök I-IV. 

Balsmann: Napi gyakorlatok 

Cavallini: Caprices I-II. 

Bitsch: 12 etűd 

Könnyű előadási darabok 

Klarinétmuzsika kezdőknek 

Kis előadási darabgyüjtemény 

 Perényi:  Repertoire zeneiskolásoknak 

 Heinz Both: Tanz und Jazzduetten 

 Devienne:  6 duo 

 Glinka:  Vocalise 

 

7. A művészeti alapvizsga gyakorlati részének tartalma 

„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 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 kotta nélkül kell játszani. 
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3.10. Szaxofon 

 
 Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3. paragrafusának 3. bekezdése alapján 

kiadott kötelező követelményeket és tantervi programot elfogadja az alábbi kiegészítésekkel, 

amelyek a helyi specialitásokat tükrözik. 

 

 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

 

 Az alapfokú zeneoktatás céljain és funkcióin túl a gyermekek: 

  - közösségi életre nevelése, 

  - koncentrációs képességeiknek fejlesztése, 

  - memóriafejlesztése, 

  - viselkedéskultúrájának fejlesztése. 

 

 

2. A képzés struktúrája 

 

 Képzési idő:     10 év 

 

 „A" tagozaton: 2+4+4 évfolyam 

 „B" tagozaton: (3)+5 évfolyam 

 

 

3. A számonkérés módja és formái 

 

Félév végén: 

„A" tagozaton: zenés szülői   értekezlet,   mely   a   családdal   való    szorosabb 

kapcsolattartást is elősegítheti. Bemutatásra kerül 3 különböző karakterű darab. 

 

„B" tagozaton: vizsga kötelező 4 egység bemutatása 2 etűd és 2 különböző karakterű 

vagy stílusú előadási darab 

Év végén: 

Mindkét tagozaton kötelező a vizsga. 

„A" tagozat: 4 különböző karakterű darab bemutatása 

„B" tagozat: 2 etűd vagy technikai gyakorlat és 2 különböző stílusú mű bemutatása 

 

 

4. Tárgyi feltételek 

 

- megfelelő nagyságú tanterem 

- megfelelő minőségű hangszerek 

- állítható magasságú kottaállvány 

- metronóm 

- egész alakot mutató tükör 
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5. A szaxofontanítás szakirányú feladatai 

 

 A szaktanár ismertesse meg a növendékekkel a szaxofon kialakulásának és 

fejlődésének történetét ,a hangszer sajátosságait, a szaxofon irodalmát, felhasználásának és 

felhasználhatóságának sokszínűségét (pl. alkalmazását szimfonikus és fúvószenekarban, jazz-

együttesekben stb.),a hangszer legkiválóbb előadóművészeinek munkásságát. 

 Hangszertechnikailag alakítsa ki a helyes légzéstechnikát, a helyes befúvásmódot és 

nyelvtechnikát, a stabil, de nem merev szájtartást, a megfelelő test-, fej-, kéz- és 

hangszertartást, a dinamikailag árnyalt, megfelelően intonált és jól képzett szaxofonhangot. 

 Fordítson figyelmet a helyes légzés gyakorlására, fejlesztésére intenzív 

légzésfejlesztési gyakorlatokkal, a száj izomzat 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 növendékeket a hangszer karbantartására. 

 

6. Tananyag 

 

 A szaxofon főtárgy esetében a tanterv összeállításánál, illetve alkalmazásánál mindig 

azok a sajátos problémák jelentkeznek, hogy vannak, akiknek kezdő hangszerük a szaxofon, 

és vannak, akiknek nem. Az oktatás a szokottnál későbbi életkorban (12-14 év) kezdhető meg. 

Egy 12 éves kezdő növendék fejlődési tempója egészen más lehet, mint egy 14 évesé. A 

jelenlegi tanterv a fiatalabb életkort, és a szaxofont mint kezdő hangszert veszi figyelembe. 

Magasabb életkorú növendékekkel, főként ha korábban már tanultak más hangszeren, az éves 

szintű felbontásban megadottaknál gyorsabban lehet és érdemes haladni. 

 

A tananyag kiválasztásának alapelvei 

 

 A javasolt tananyagjegyzékben szereplő vagy más kiadványokból mindenképpen 

olyan gyakorlatokat és darabokat válasszon ki a tanár, amelyek megfelelnek a növendék 

életkorának, hangszeres és zenei felkészültségének. A tanuló a zenei anyagot évfolyama 

szintjének, illetve egyéni készségeinek megfelelően kotta- és stílus-hűen, értelmesen tagolva, 

a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, egységes egészként előadva, kifejezéssel 

szólaltassa meg. Legyen meg az egyensúly a technikai és hangsortanulmányok, valamint a 

népdalok és előadási darabok arányait illetően. Lehetőleg mindenféle stílust képviseljenek 

művek. Mivel a szaxofon a könnyűzene világának egyik legismertebb tagja, ezért a növendék 

érdeklődésének megfelelő műfajokat is érdemes - a tananyagban felsoroltakon kívül - az 

oktatás menetébe beiktatni. Az improvizációnak is juthat hely, amennyiben a szükséges 

alapok ehhez már adottak. 

 

 

7. Felhasználható irodalom 

 

SchusterGy.:   Szaxofoniskola I.-II-III.IV. 

É. & P. Perényi:  Saxophone Methode 

Londeix:   Szaxofoniskola  I.-II.-III.-IV. 

Bumeske:   Etűdök szaxofonra I.-II.-II.-IV 

Mule:    24 könnyű etűd  

Mule:    53 Études 

Blémant:   20 Études Melodiques 

Bernhards:   24 Virtuosen Etüden 
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Szabó F.:   Etűdök szaxofonra 

Harle:    Scale and Arpeggios 

Klosé:     25 Études de Mécanisme 

    Études de Génre et de Mécanisme 

Előadási darabok:  

Händel:   Largo (in Es) 

Gluck:    Boldog lelkek tánca (in Es) 

Mozart:   Ave verum corpus (in Es) 

Brahms:   Bölcsődal (in Es) 

Csajkovszkij:   Szomorú dal (in Es 

Grieg:    Solvejg dala (in Es 

Schumann:   Álmodozás (in Es) 

Dvorák:   Humoreszk (in Es) 

Muszorgszkij:   Ódon kastély (in Es) 

Rimszkij-Korszakov:   Hindu dal (in Es) 

Albéniz:   Granada (in Es)  

Joplin:    The easy winners (in Es) 

Vivaldi:   Der Winter (Largo) (in Es)  

Szabó S.:   Blues is Blue (in Es) 

Bizet:    Agnus Dei (in Es) 

Rózsa P.:   Három szólódarab szaxofonra 

Albéniz:   Tango (in Es) 

Bach:    Ária (in Es) 

Bach:    Sonate (Ne. 4Fl)(inEs) 

Chopin:   Nocturne (in Es) 

Dukas:    Alla Gitana (in Es) 

Fauré:    Piéce (in Es) 

Glazunov:   Concerto (in Es) 

Händel:   Sicilienne etGigue (inEs) 

Händel:   Sonate (in Es) 

Ibert:    Aria (in Es) 

Lajtha:    Intermezzo (in Es) 

Leclair:   Adagio, Allemande et Gigue (in Es) 

Telemann:   Sonate (in Es) 

Händel:   Arié (in B) 

Händel:   Sonate en Sol Mineur(inB) 

Zsoldos B.:   I love blues (in B 

Schubert:   Keringő (in Es, in B) 

Chopin:   Mazurka (in Es, in B)  

Saint-Saens:   A hattyú (in Es, in B) 

Massenet:   Elégia (in Es in B) 

Mendelssohn:   Velencei gondoladal (in Es, in B) 

Debussy:   A lenhajú lány (in Es, in B) 

Joplin:    Ragtimes (in Es, in B) 

Ravel:    Piéce en Forme de Habanera 

 

 

Klarinétmuzsika kezdőknek  (Kuszing)  

Kis előadási darabok (Berkes) 
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8. A művészeti alapvizsga gyakorlati részének tartalma 

 

„A” tagozat 

 

Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz 

hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: 

Easy Classical Studies (J. Harle, Universal Edition UE 17 770) 50., 222 etűd (Perényi É.-P., 

EMB Z. 14371) 158., 178., 182., 24 könnyű etűd (M. Mule, A. Leduc AL 20455) 5., 13., 35 

Studies (J. v. Beekum, Harmónia, HU 3794) Valsette (in a), Tiroler Landler (in Esz) 

 

Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű kíséretes 

előadási darab 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 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 kotta nélkül kell játszani. 
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3.11. Zongora 

Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM sz. rendelet 3. §-ának 3. bekezdése alapján 

kiadott kötelező követelményeket és tantervi programot elfogadja az alábbi 

kiegészítésekkel, amelyek a helyi specialitásokat tükrözik. 

 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciója 

Az alapfokú zeneoktatás céljain és funkcióin túl a gyermek általános nevelése:  

- erkölcsi nevelés (a tanár, mint példa) 

- viselkedéskultúra 

- koncentráció és 

- memóriafejlesztése. 

 

2. A képzés struktúrája 

Képzési idő: 12 év 

„A" tagozaton: (2) + 6 + 4 évfolyam 

„B" tagozaton: (3) + 5 + 4 évfolyam 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

Kötelező tárgy: 

„A" tagozaton: a 4. évfolyamig szolfézs, utána kötelezően választható tárgy:   

szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, kórus vagy kamarazene.  

     „B" tagozaton: a 10. évfolyam végéig szolfézs. 

 

3. Tananyag, követelmények 

A központilag kiadott tanterv tananyagát elfogadjuk, beleértve a minimális 

követelményt is. 

 

4. A számonkérés módja és formái 

 

 - félévkor:  tanszaki hangverseny és zártkörű beszámoló 

 

 „A” tagozat:  1 - 3. osztálynak 3 egység 

   4 - 6. és továbbképző osztálynak 2 egység 

 

   3 ill. 2 db különböző karakterű vagy stílusú mű. 

 

 „B” tagozat: 3 egység, 3 db különböző karakterű vagy stílusú mű. 

- év végén:  tanszaki hangverseny és zártkörű beszámoló 
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 „A” tagozat: 1 - 3. osztálynak 3 egység 

   4 - 6. és továbbképző osztálynak 2 egység 

 

 „B” tagozat:  4 egység 

  

  

5. Tárgyi feltételek 

 

 - megfelelő nagyságú tanterem 

- jó minőségű zongora vagy pianínó, szükség szerinti hangolással 

- két, változtatható nagyságú zongoraszék, két zsámoly 

- egy metronóm 

 

 

6. Alkalmazott kották, szakirodalom 

Komjáthy: Zongoraiskola I—II. 

Papp: Zongora ABC I. II. 

Lakos Ágnes: A barátságos zongoraiskola 1-4 

Czerny: Könnyű Technikai gyakorlatok 

Teőke: Válogatott etűdök I-VI 

Czerny-Bertini: Etűdök 

J.S.Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 

Teőke: Az első Bach tanulmányok 

J.S.Bach: 18 kis preludium 

 Kétszólamú invenciók 

 Háromszólamú invenciók 

Könnyű szonatinák 

A szonatina mesterei I. II. 

Zongoráskönyv 

Játszani is engedd I. II. (Teőke) 

Schumann: Jugendalbum 

Csajkovszkij: Jugendalbum 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Schubert: Táncok 

Bartók: Gyermekeknek I-IV 

 Mikrokozmosz I-VI 

Tarka-barka gyűjtemény (Teőke) 

Diabelli: Könnyű négykezesek 

Muzsikáljunk együtt I. II. 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 

Zongoramuzsika a XVIII. századból 

Haydn: Szonáták 

Mozart: Szonáták 

Beethoven: Szonáták 

Scarlatti: Szonáták 

Schubert: Keringők 

Brahms: Keringők 
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Chopin: Keringők 

Karakter és előadási darabok válogatva 

 

7. A művészeti alapvizsga gyakorlati részének tartalma  
 

„A” tagozat 

 

A 4 stílusból választható 2 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 

Három 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. 
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3.12. Magánének 

Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3. paragrafusának 3. bekezdése alapján 

kiadott kötelező követelményeket és tantervi programot elfogadja az alábbi kiegészítésekkel, 

amelyek a helyi specialitásokat tükrözik. 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

A zenei nevelésen túl: 

• közösségi életre nevelés, segítség a felnőtté válásban 

• koncentrációs képességek fejlesztése 

• memória fejlesztése, logikus gondolkodás 

• viselkedéskultúra fejlesztése, a gyermekkori nevelés hiányainak pótlása 

• egészséges életvitel, igényesség, jó ízlés 

• beszédtechnika: a magyar és idegen nyelv helyességei 

• fantázia és önismeret fejlesztése 

• versenyszellem és állóképesség kialakítása 

• érzelmi nevelés és biorezonancia 

• társművészetekkel való kapcsolat: a dalok, áriák tanulása során művelődés 

      -drámák, versek 

      -képzőművészet 

      - népművészet 

      -történelem, Biblia-ismeret stb. 

• felkészítés a társas- és kóruséneklésre 

• az énekes utánpótláson kívül minden civil pályán segít 

 

 A magánének tanítás széles társadalmi igényt elégít ki, sokan jelentkeznek ének 

tanszakra. Az alapfokú művészetoktatásban megszerzett ismeretek az alábbi területeken 

hasznosíthatók: 

 Énekesi hivatások: 

 -operaénekes 

 -koncerténekes 

 -hivatásos kórustag 

 -táncdalénekes 

 -népi énekes 

 -operett, musical stb. 

 Más foglalkozások: 

 -óvónő 

 -tanító 

 -tanár 

 -karnagy 

 -rendező 

 -kántor 

 -karmester 

 -tolmács stb. 
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 Mindenfajta képzés az alapoktól függ. A magánének tanítást a kezdetektől csak a 

zeneiskolában kapják meg a növendékek szakmai, módszertani felügyelettel. Tehát egy 16-

18 éves kezdő hasonlít egy 7 éves hangszeres gyermek helyzetéhez (biológiai érettség). 

  

2. A képzés struktúrája, óraterve és tantárgyai 

Képzési idő: 7 év 

„A" tagozaton: 1 + 6 évfolyam, korrepetíció 20 perc 

„B" tagozaton: 2 + 5 évfolyam, korrepetíció  30 perc 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie, de a fizikai adottságok miatt 

még alkalmatlan és a gyengébb zenei adottságú tanulók esetében mindenképpen ajánlott 

legalább 1 tanévig. 

Kötelező tárgy: 

„A" tagozaton: a 4. évfolyamig szolfézs, utána kötelezően választható tárgy: 

kórus, zeneelmélet, zeneirodalom, társas ének   

„B" tagozaton: a szolfézs 2-6. évfolyamig kötelező. 

Kötelező zongora: 

Felvételiző növendékek esetében iskolánk zongoraoktatást biztosít. Időtartama: 1 

tanév, felsőfokra jelentkező esetében 2 tanév. 

3. Tananyag és követelmények 

A központilag kiadott tanterv osztályokra lebontott tananyagát elfogadjuk. 

4. A számonkérés módja, formái 

 

Félév végén: 

„A"   tagozaton:   hangverseny,  szülői   értekezlet,   mely   a   családdal   való    

szorosabb kapcsolattartást is elősegítheti. Bemutatásra kerül minimum 2 különböző 

karakterű darab. 

 „B" tagozaton: a központi „B” vizsga előírt anyaga szerint. 

Tanév végén: Mindkét tagozaton kötelező a zártkörű vizsga: 

„A" tagozat: 4 különböző karakterű darab bemutatása 

„B" tagozat: 4 különböző stílusú mű bemutatása, 1 kamaramű 
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5. Minimális tárgyi feltételek 

 - zongora 

 - stabil, állítható magasságú kottaállvány 

 - metronóm 

 - egész alakot visszaadó tükör 

 - kottatár, szakkönyvek 

 - jó akusztikájú terem 

 - egészséges világítás, megfelelő hőmérséklet 

 

6. Felhasználható szakirodalom, kották 

Érik a szőlő 

 Százszínű csokor 

 Daloskert 

 Bartók-Kodály: 20 magyar népdal 

 Kerényi: Énekiskola I-II-III 

 Váginé: Dalgyűjtemény I-II 

 Száll a nóta 

 Kodály: Magyar népzene I-IX 

 Lajtha L.: Dalok 

 Sík-Szabados: Énekiskolák I-VIII 

 A dal mesterei I-VI 

 Unterrichtslieder 

 Bach: Geistliche Lieder 

 Parisotti: Arie antiche I-II-III 

 Schubert dalok (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus) 

 Schumann      

 Brahms 

 Liszt 

 Grieg 

 Csajkovszkij 

 Mozart dalok és áriák 

 Haydn dalok és áriák 

 

A tanszak tantervi követelményében a képzési idő nem ad lehetőséget továbbképző 

osztályok elvégzésére, ezért a művészeti alapvizsga - mint a továbblépés feltétele – nem 

kivitelezhető. 
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3.13. Gitár 

 
 Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3. §-ának 3. bekezdése alapján kiadott 

kötelező követelményeket és tantervi programot elfogadja az alábbi kiegészítésekkel, amelyek 

a helyi specialitásokat tükrözik. 

 

 

1. A gitároktatás cél- és feladatrendszere 

 

A tantervi programban megfogalmazottakon túlmenően:  

 - a memória, 

 - az improvizációs készség,  

 - a kreativitás,  

 - a forma- és stílusérzék,  

 - a karakterformálás és a kompozíciós készség fejlesztése. 

 

 

2. A képzés struktúrája 

 

 A képzési idő: 12 év 

  „A" tagozaton: (2) + 6 + 4 évfolyam 

   „B" tagozaton: (3) + 5 + 4 évfolyam 

 

Előképző elvégzése is lehetséges, de az idősebb kezdő növendékek első osztályba is 

felvehetők. 

 

Kötelező tárgy:  

 szolfézs:„A" tagozaton 4 évfolyamig, utána kötelezően választható tárgyak: 

      szolfézs, kórus, zeneelmélet, zenetörténet, kamarazene. 

 „B" tagozatos növendéknek 10. évfolyamig a szolfézs a kötelező tárgy. 

 

 

3. Tananyag, követelmények 

 

A központilag kiadott, osztályokra lebontott tantervet elfogadjuk, beleértve a minimális 

követelményszintet is, amely átlagos képességű és átlagos szorgalmú növendék esetében 

maradéktalanul teljesíthető. Azoknál a növendékeknél, akiknek a manuális adottságaik nem 

túl jók, arra törekszünk, hogy a zenét megszerettessük, és igyekszünk koncertterembe járó 

közönséget nevelni belőlük. 

 

 

4. Számonkérés 

 

Vizsga és tanszaki hangverseny formájában történik. 

- félév végén:  

  „A” tagozaton meghallgatás vagy tanszaki hangverseny 

   3 különböző karakterű darab 

  „B” tagozaton  zártkörű vizsga 

   skála vagy etűd 

két különböző karakterű darab 
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- év végén:  

  „A” tagozaton: vizsga.  

   1 etűd, és három különböző stílusú és karakterű darab. 

   (az első 5 évben a három különböző stílusú darab között egy  

    kamarazene darab lehet.)  

  „B” tagozaton: vizsga 

   1 etűd, és három különböző stílusú és karakterű darab. 

 

 

 

5. Felhasználható szakirodalom, kották 

 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy e. – Mosóczi M.: Gitáriskola I-V. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok I_VIII. 

             Ötven magyar népdal 

Fodor – Marnitz – Vass: Gitáros képeskönyv 

Carcassi: 25 etűd op. 60 

Carulli: Etűd 

Giuliani: 24 etűd 

Klasszikus etűdök 

Sor: Válogatott etűdök op. 31 és op. 35  

Kováts: Rövid tanulmányok I-II. 

J. S. Bach: 20 könnyű darab 

        Lantszvitek 

        Szonáták és partiták 

Bakfark: Opera omnia 

Dowland: 12 könnyű darab 

Kadosa: 11 könnyű darab 

Sugár: Gyermekdalok 

Sári: 8 könnyű karakterdarab 

Magyar zene a XIX. Század első feléből 

Patachich: Gyermekdalok 

Weiss-Tombeau: Fantázia 

Scarlatti: 5 szonáta 

Silca – Leite: 41 duett 

Carcassi: 6 capriccio 

Tarrega: Gitárgyakorlatok 

Villa Lobos: Etűdők, Prelűdök 

Legnani: Capricci 

Leo Brouwer: 10 etűd 

Mertz: Magyar honi virágok 

Antonio Lauro: Vals Venezolano 

Milán: Pavane-ok 

Robert de Visée: d-moll szvit 

Vass Valéria: Gitáriskola előképzősöknek és I. osztályosoknak 

Suba Sándor: A klasszikus gitár iskolája I-IV. 

Fodor Ferenc- Ludvig József: Gitárzene I-IV. 

Tornai Péter: Aranykönyv 1-2. 

Julio Sagreras: Gitárleckék 1-4. kötet 
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6. Tárgyi feltételek 

 

 - megfelelő minőségű hangszerek 

 - metronóm 

 - zsámoly (2 db) 

 - kis méretű hangszer (2 db) 

 - hangvilla, hangológép 

 - kamarazene oktatásához megfelelő számú zsámoly és kottatartó (kb. 6 darab) 

 

7. A művészeti alapvizsga gyakorlati részének tartalma (először a 2009/2010-es 

tanévben): 

 

„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 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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3.14. Hárfa 

 

Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3. §-ának 3. bekezdése alapján kiadott kötelező 

követelményeket és tantervi programot elfogadja az alábbi kiegészítésekkel, amelyek a helyi 

specialitásokat tükrözik. 

 

 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó 

zenei nevelés alkalmat ad a fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére. A képzés 

figyelembe veszi az életkori sajátosságokat. 

A zenetanítás lehetőséget nyújt a zene megszólaltatásához szükséges technikai 

készségek megszerzésére és a zenei tevékenységek tudatosítására. 

Megismerteti a zenei műfajok sajátosságait, az előadás különböző módjait, a tanulókat 

felkészíti a zene alkalmazására, befogadására. 

 

 

2. A képzés struktúrája 

 

Képzési idő: 12 év 

„A” tagozaton (2) + 6 + 4 évfolyam 

„B” tagozaton (3) + 5 + 4 évfolyam 

 

 

3. A hárfatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékekkel (életkoruknak megfelelő szinten) a hárfa felépítését, 

akusztikai sajátosságait, hangolásának elveit, a hangszer lehetőségeit, a hárfa irodalmát, 

történetét, a hárfa-irodalom alkotó- és előadóművészeit. 

Alakítson ki  

- helyes test- és kéztartást,  

- megfelelő lábtechnikát,  

- dinamikailag árnyalt, telt, kifejező hangzást, 

- differenciált pengetést, és fojtástechnikát, 

- összehangolt lán-, kar- és ujjmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen hangsorokat különböző figurációkkal; 

a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlásra, 

- a precíz hangolásra, 

- a pedálváltások begyakorlására, 

- a laprólolvasás fejlesztésére, 

- a tudatos memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozásra, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

- alapvető karbantartási feladatok elvégzésére. 



88 

 

4. Követelmények 

 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén a tanuló 

 

Legyen képes 

- zenei igényességgel önállóan tanulni és megformálni életkorának megfelelő 

szintű műveket 

- az adott mű helyes metrikai és ritmikai megoldására, 

- a megtanult műveket a zenei-érzelmi tartalom kifejezésével előadni, 

- különböző karakterek között különbséget tenni, 

- a tanult darabokat stílushűen megszólaltatni, 

- a barokk zenében a szólamvezetésre, ismerje és tudja alkalmazni a 

különböző díszítéseket 

- a romantikus stílus érzelmi és kifejezésbeli sajátosságait megérezni és 

megvalósítani, 

- megfelelően pedált váltani. 

Ismerje 

- a művek keletkezési időpontját 

- az impresszionista darabok előadásának jellegzetességeit, 

- a modern effektusokat és azok technikai kivitelezését 

- a tanult anyagban a tempó- és karakterjelzéseket, előadási jeleket, zenei 

műszavakat 

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

kiejteni és leírni azokat. 

Tudjon 

- korának megfelelő szinten kottát olvasni, és ezt a készségét fejlessze 

folyamatosan, 

- felkészültségének megfelelő fokon kamarazenei együttesben vagy 

zenekarban közreműködni. 

Hangszerkezelésben ismerje 

- az összes dúr és moll skálát, oktáb-, szext-, decima- és tercpárhuzamban, 

ellenmozgásban a két kéz közötti kánonban, 

- a hármas,- és négyeshangzatokat akkordban, arpeggioban, felbontásban és 

futamban, 

- a kadenciákat akkordban, arpeggioban, felbontásban és futamban, 

- a különböző ujjgyakorlatokat, trillákat, a pergő-játékot, a modern 

effektusokat (glissando, üveghang, pedálglissando, stb.) 

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

A növendék legyen képes tudásáról pódiumon is számot adni. Hangszerkezelésben tudja a 

skálajáték tempóját fokozni, a hármas- és négyeshangzatokat akkordban, arpeggioban, 

különböző felbontásokban és futamban nagyobb tempóban játszani. 
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További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén a tanuló 

 

Legyen képes 

- a hangszer biztos kezelésére, 

- a dallamívek kirajzolására, 

- árnyalt dinamikai megoldásokra, a harmóniaváltások érzékeltetésére,  

- igényes tónusú zengő, zajmentes hárfajátékra. 

Ismerje 

- hangszere történetét és irodalmát, 

- alkalmazza a tipikus hárfa-hangzásokat (étouffé, üveghang, près de la table, 

arpeggio, csúszások, kéz- és lábglissando stb.) 

 

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

Legyen képes tudását pódiumon is bemutatni közreműködőként, vagy önálló koncertet adni. 

 

 

5. Tárgyi feltételek 

Megfelelő alapterületű és belmagasságú. hangszigetelt, szellőztethető, jó akusztikájú terem. 

Lehetőleg több, jó minőségű hárfa. 

Kezdő, kisméretű növendékek számára kis méretű hárfa. 

 

Szükséges eszközök: 

- állítható magasságú szék, 

- kottatartók, 

- kisméretű, kezdő tanuló lába alá zsámoly, 

- hangolókulcs, 

- hangológép, vagy hangvilla 

- tartalék húrok, 

- metronóm. 

 

 

6. Felhasználható irodalom  

Ujjgyakorlatok 

Bagatti: Esercizi tecnici per arpa 

Holy: Technische Studien für Harfe 

Larivière: Exercices et études pour la harpe op. 9. 

Mcsedelov: Ujjgyakorlatok 

Salzedo: The Harpist’s Daily Dozen 

Etüdök: 

Alberti: 12 etudes en forme d’exercices pour petit harpe 

              10 etudes progressive et techniques 

Snoer: Harfebstudien im arpeggierten Stile op. 42 

Schuecker: Thema mit Variationen 

Nadermann: 15 etüd 

Bochsa: 50 leçons progressives pour le harpe 



90 

 

Holy 24 Easy Studies for the Harpe op. 26 

Bochsa: 40 celebres études pour le harpe op. 318 

Zabel: Schule für Harpe Teil1-3. 

Nadermann: 24 Praeludien 

Mcsedelov: 5 etüd hárfára 

Heller Six etudes 

Posse: Sechs kleine Etüden 

Fiorillo: Sechs Etüden op. 41. nr.5 

Schuecker: Zwei Etüden 

Damase: 30 études pour le harpe 

Bochsa: 25 exercices op. 62 

              18 études pour le harpe 

Nadermann: 18 Etüden für die höhere Ausbildung 

Godefriod: 20 études melodique pour le harpe 

Thomas: 6 studio for the harpe 

Schmidt: Six études pour harpe 

Bochsa: 50 celebres étuds op. 34 

Bach-Grandjany: 12 etudes for Harp op. 45 

 

Előadási darabok: 

Sulyok G. Pilletánc 1-2. kötet 

Kabalevszkij: Dalocska 

  Tréfa 

  Kis scherzo 

  Mulatságos eset 

  Labdajáték 

Hasselmans: Bülcsődal 

Grecsanyinov: Boldog találkozás 

  Kis koldus 

  Mazurka 

Haydn: Menuet 

Glinka Polka 

Nadermann: Praeludium 

Hasselmans: Kis mese 

Posse: Dal szöveg nélkül 

 Hullámok játéka 

Kieger: Menuet 

Daquin: Rigaudon 

Lully: Menuet 

Händel: Gavotte 

Brahms: Bölcsődal 

Andres: Aquatintes 1-4 

Renie: Conte de Noël 

 Recueillement 

 Air di danse 

Invention dans le style ancien 

Reverie 

Gavotte 

Challan: Romance pour cendrillon 

    Danse de l’eventail et du parapluie 
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Poenitz: Die Spieldose 

   Fantasies op. 68 

Hasselmans: Trois petites pieces 

Grandjany: Trois petites pieces op. 7 

      Deux chansons populaire françaises 

      Az ősz 

Renie: Gavotte 

 Au bord du ruisseau 

Purcell: Téma variációkkal 

Händel: Kis szvit 

   Preludium (B-dúr) 

Ism. szerző: Varióció egy Mozart-témára 

Mozart: Variációk egy gyermekdalra 

Dusik: 6 szonatina 

Pachelbel: Canon 

Beethoven: Für Elise 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Godefroid: Gavotte 

        Mazurka 

                   Erste Ballade 

Posse: Vidám vicc 

 Menuet 

 Mazurka 

 Romanze 

Händel: Prelude és Toccata 

   Chaconne C-dúr 

   Passacaglia 

Parry: Sonate D-dúr 

Rösler-Rosetti: Sonate D-dúr 

Dirand: Cgaconne 

Oberthür: Meditation 

Zabel: Legende op. 18 

 La source op. 23 

Ibert: Scherzetto 

 En barque, le soir 

 Reflets dans l’eau 

 Ballade 

 Matin sur l’eau 

 Fantasie 

Hasselmans: Trois préludes op.51 

           Priere 

           La source 

Tedeschi: Pattuglia spagnoula op. 31 

Bach: Fantázia B-dúr 

Albeniz: Sonata D-dúr 

Kleemann: Preludium und Chaconne c-moll 

Pescetti: Sonata c-moll 

Debussy: Lenhajú lány 

     Deux Arabesque 

     Holdfény 
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Saint-Saëns: Fantázia 

Parish-Alvars: Walzer 

Holy: Herbstlied op.7 

Prokofjev: Prelude 

Glinka: Nocturne 

Tournier: Six Noëls op. 32 

     Jazz-Band 

     Lolita, a táncosnő 

Laparra: Rythmes espagnols 

Durand: Valse 

Salzedo: Siciliana 

    Seguidilla 

    Tango 

    Rumba 

    La Desirade 

Carmen Petra – Pasacopol: 6 preludium 

Dibák: 4 preludium 

Pauer: Szvit hárfára 

Balassa: Szonatinaop. 47 

Farkas Ferenc: Régi magyar táncok 

Reshofsky: Valsette 

         Piccola serenata 

Szőnyi E.: Fantázia 

Maros R. Szvit hárfára 

Lucien Thomson: Beginning at the harp 

 

 

7. Művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Hárfa főtárgy 

„A”tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

- egy etüd ( Nadermann:15 etüd, Bochsa: 40 celebres etüdes op. 318 nehézségi szintjén) 

- egy barokk mű (J.S.Bach: Lantpreludium nehézségi szintjén) vagy egy szonátatétel (Dusik: 

6 Szonatina  nehézségi szintjén)  

- egy szabadon választott darab (Durand: Chaconne, Godefroid: Dal szöveg nélkül nehézségi 

szintjén) 

Az etüd  kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

„B” tagozat 

- egy etüd (Nadermann: 30 fortschreitende Etüden nehézségi szintjén) 
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- egy barokk mű (Ph.E. Bach: Solfeggio nehézségi szintjén) 

- egy szonáta (Dusik: 6 Szonatina nehézségi szintjén) 

-egy szabadon választott darab (Tournier: Lolita, a táncosnő, Debussy:  A lenhajú lány 

nehézségi szintjén) 

Az etüd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani 

 

Ha a vizsgázó nem tesz le külön szolfézs- vagy zeneirodalom vizsgát, abban az esetben 

a játszott darabokkal kapcsolatos elméletből (darab szerzője, stílusa, műfaja, esetleg formája) 

készüljön fel főtárgy tanára segítségével, ezen kívül tudjon beszélni a hárfa fajtáiról (kelta 

hárfa, pedálhárfa), felépítéséről, részeiről, fejlődésének történetéről. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

– hangminőség, 

– hangszerkezelés, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– zenei stílusok és előírások megvalósítása, 

– artikulációk és díszítések megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség, 

– technikai felkészültség, 

– jobb– és balkéz–technika, 

– intonáció. 
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3.15. Szolfézs 

 

 
 Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3. §-ának 3. bekezdése alapján kiadott 

kötelező követelményeket és tantervi programot elfogadja az alábbi kiegészítésekkel, amelyek 

a helyi specialitásokat tükrözik. 

 

 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

 

 Alapjaiban elfogadjuk a Művelődési és Közoktatási Minisztérium „Az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programja" által az e fejezetben leírtakat. Az 

iskolában kialakult hangszeres, kamarazenei, zenekari és kórus tantárgyi programok 

indokolttá teszik, hogy az elmélet tanszak kötelező és kötelezően választható programjai, 

tantárgyi sokszínűsége biztosítsa a növendékek számára a választás lehetőségét, illetve a 

tanult főtárgyi képzést legjobban kiegészítő elméleti tárgy tanulását.  

 

 

2. A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 

 

 Módosítás nélkül elfogadjuk a központilag kiadott tanterv programjaiból a zeneelmélet 

és zeneirodalom tantárgyi programokat. 

 - a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése, 

 - az értékes zene megszerettetése, zenei ízlésformálás, 

 - a zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

 - a zenetörténet nagy korszakainak megismertetése, összekapcsolása az iskolában 

tanult történelmi és kultúrtörténeti ismeretekkel. 

 - különös figyelmet fordítunk a fejezetben leírtak mellett arra, hogy a tanulót egész    

életére szóló zeneszeretetre serkentsük, zenei érdeklődését   a megfelelő irányba  

fordítsuk, és ehhez kellő zenei műveltségi alapot kapjon tanításunk során. 

 

 Az egyes évfolyamok minimális követelményeinek módosításával fogadjuk el helyi 

tantervként a szolfézs A tagozat számára a tantervi programot, a B tagozat osztályainak 

programját is módosítás nélkül elfogadjuk. 

 

 Kiemelt feladataink között tartjuk, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak 

figyelembe vételével a választott főtárgy programjához igazodva mindenkor élményt adó 

elméleti foglalkozásokon vehessenek részt az iskola növendékei. Az elmélet órákon 

figyelembe vesszük a hangszeres képzésben résztvevő amatőr ill. a szakirányú 

továbbtanulásra készülő növendékek igényeit. 

 

 Az órákat és azok éves tanmenetét úgy alakítjuk ki, hogy az a beiratkozott növendék 

céljaival, a helyi programban megfogalmazott minimális követelményekkel ill. a főtárgyi órák 

gyakorlatával (az egyes évfolyamokban) összhangban legyen. Tekintettel arra, hogy az iskola 

kiemelt pedagógiai programjai közé tartozik a kamarazene, zenekari ill. kórus oktatás, ezért az 

elméleti órák egyik legfontosabb célja a növendékek lapról olvasási készségének 

megalapozása, képességeikhez mérten a maximális gyakorlottság kialakítása 
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3. A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 

 

 Képzési idő: 

 

- főtárgy esetén 2 + 6 év, ami magában foglalja az alapfok és a továbbképző 

évfolyamait. 

 - kötelező (vagy kötelezően választható) tárgyként 2 + 4 + 6 év 

 

 

 

4. Tananyag 

 

 A központilag kiadott tanterv osztályokra lebontott tananyagát kis változtatással 

elfogadjuk a tanterv által meghatározott felosztásokban az„A" tagozat számára, melyet az 

elmélet tanszak külön mellékletben rögzít. Ezen címszó alatt is hangsúlyozzuk a zenehallgatás 

kiemelt szerepét tanításunkban és ennek megszerettetését különböző módszerekkel, a tanárok 

egyénisége szerint. Fontos meghallgatott zeneművek minél több részletének élményszerű 

megszólaltatása. 

 

 

 

5. Az értékelés módja 

 

Elfogadjuk a központilag kiadott tanterv javasolt értékelési módjait, javaslatait 

kiegészítve a következőkkel: 

- csoportos foglalkozásokon minden növendék egyéni munkáját szóban, alkalmanként 

érdemjeggyel értékelni kell, melyet az ellenőrzőbe a megjelenést igazoló aláírással 

együtt be kell vezetni. 

 - a félévi és év végi felmérésekben szerepelhetnek:  

  feladatsor,  

  készségszintmérő gyakorlat,  

  elméleti kérdés, 

  hallásgyakorlat 

 

- félév végén a tanulók írásbeli összefoglaló dolgozatokat írnak (előképző 

évfolyamokon bemutató óra) 

 - év végén írásbeli összefoglaló dolgozat után szóbeli vizsgát tesznek (lehet nyílt óra) 

 

 

 

6. Minimális tárgyi feltételek 

 

 - hordozható vagy beépített kétkazettás magnó, CD-lejátszó 

 - különböző ritmus- és dallamhangszerek  

 - felhangolt zongora vagy pianínó 

 - kották, tankönyvek 

 - ötvonalas tábla 

 - video- és DVD-lejátszó, televízió 
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7. Alkalmazott kották, szakirodalom 

 

 

Kodály: Ötfokú zene 

  333 olvasógyakorlat 

  Válogatott bicíniumok 

Gát:  Kottaolvasás 

Dobszay: A hangok világa I-VI 

  A magyar népzene  

Bartók: Gyermekeknek I-IV 

Weiner:           Az összhangzattan előkészítő iskolája 

Kesztler: Összhangzattan 

Szolfézs antológia  

Virágos sorozat  

Zenei olvasókönyv 

Klasszikus kánonok 

Mozart kánonok 

Szőlő érik 

Partitúrák, zenei könyvek, lexikonok 

 

 

8. A művészeti alapvizsga elméleti részének tartalma 

 

A művészeti alapvizsga három egységében a szolfézs, mint az elméleti egység egyik 

része szerepel. Minden tanuló a - kötelezően teljesített - szolfézs 4. osztály év végi vizsgája 

egyben az előre hozott művészeti alapvizsgája is, mely keretében az írásbeli formában elért 

eredmény az alapvizsga egyik jegye. 

 

 „A” tagozat (hangszer, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok) 

Diktálás, elemzés 

- Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése 

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

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

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

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

tizenkétszer hangozhat el. 

 

- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának 

lejegyzése és elemzése 

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

nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve könnyebb 

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

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

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

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

hangozhat el. 

 

- Tesztlap, mely általános tájékozottságról ad képet: forma, dinamika, tempó, 

hangköz, hármashangzat, zenei kifejezésekről a 4. szolfézsosztály szintén Ezek 

alapján előforduló kérdések és feladatok: 
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- 8 hangköz és hármashangzat hallás utáni lejegyzése betűvel és számmal, 

három diktálás alapján (hangközök mindegyike, hármashangzatok 

szextfordítással, disszonancia feloldása plusz pontokban értékelve) 

- megadott alsó hangra hangköz és hármashangzat építése (az előbb 

megadottak szerint) 

- hangnemtábla: párhuzamos hangnemek és vezetőhangjaik kiszámítása egy 

megadott elemből 5 kereszt 5 bé-ig 

- zenei ismeretek rövid kifejtése (tempójelzések, dinamikai, frazeálási jelek, 

orgonapont, álzárlat, késleltetés, minore-maggiore, periódus, szonáta, 

szonáta-forma, szimfónia, vonósnégyes, rondó, triós forma) 

 

Szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet főtanszakon előre hozott vizsga nem tehető, 

ezekben a képzési idő végén lehet az alapvizsgát letenni írásban és szóban. 

„B” tagozat – írásbeli vizsga 

 

Hangszer, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

- Hangközmenet lejegyzése: 10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális 

keretben (oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközök, bővített kvart és szűkített 

kvint). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, 

elnevezéssel együtt. A hangközlánc zongorán hatszor hangozhat el. 

- Hangzatlejegyzés: 10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 

10 akkord felismerése és lejegyzése adott hangra, oldással együtt (valamennyi 

hármashangzat és fordításaik, valamint domináns szeptim). Diktálás előtt meg kell 

adni a violinkulcsot, előjegyzést és a kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve 

adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. A harmóniasor zongorán hatszor 

hangozhat el. 

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

elemzése: Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, 

esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal: metruma 2/4, 

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

tizenhatodig. Az idézet tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, 

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

kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

Szolfézs főtanszak – írásbeli vizsga 

- Hangközmenet lejegyzése: 10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális 

keretben, hangnemi kitérésekkel. Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, 

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

háromszor hangozhat el. 

- Hangzatlejegyzés: 10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, 

maximum egykvintes hangnemi kitéréssel, vagy 10 akkord felismerése és lejegyzése 

adott hangra, oldással együtt. Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, az 

előjegyzést és a kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra 

felépítésnél az adott hango(ka)t. A harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 

- Egy közepesen nehéz, enyhén díszített magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, 

és elemzése: Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 
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kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, 

esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú műzenei idézet lejegyzése: metruma 2/4, 3/4, 4/4 

vagy 3/8, 6/8 lehet. Az idézet tartalmazzon változatos ritmikai, dallami fordulatokat 

átkötéseket, lehetnek benne hangnemi kitérések és moduláció. Előre meg kell adni a 

kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán 

nyolcszor hangozhat el. 

„B” tagozat – szóbeli vizsga (hangszer 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. 

 

Szolfézs főtanszak – szóbeli 

 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 

hangnévvel; az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet; ritmusértékek 

előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig, lehet benne szinkópa, nyújtott és 

éles ritmus, triola, átkötések; lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált 

hangok, és hangnemi kitérés, moduláció is. 

- A „hozott anyag”: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, 

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

szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. 

századig) - ezek közül hármat kotta nélkül - saját kísérettel előadva. A vizsgázó 

ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja 

meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját.  

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a 

vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb 

általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
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3.16. Zenetörténet-zeneirodalom 

 
 Iskolánk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 3. §-ának 3. bekezdése alapján kiadott 

kötelező követelményeket és tantervi programot elfogadja az alábbi kiegészítésekkel, amelyek 

a helyi specialitásokat tükrözik. 

 

 

1. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

 

 Alapjaiban elfogadjuk a Művelődési és Közoktatási Minisztérium „Az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programja" által az e fejezetben leírtakat. Az 

iskolában kialakult hangszeres, kamarazenei, zenekari és kórus tantárgyi programok 

indokolttá teszik, hogy az elmélet tanszak kötelező és kötelezően választható programjai, 

tantárgyi sokszínűsége biztosítsa a növendékek számára a választás lehetőségét, illetve a 

tanult főtárgyi képzést legjobban kiegészítő elméleti tárgy tanulását.  

 

 

2. A zenetörténet-zeneirodalom tanításának célja 

 

Zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során 

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

művelésére. Lehetőséget kell adni a zenei műveltség megszerzésére azoknak is, akik nem 

tanultak hangszert, illetve egyéb elfoglaltságaik miatt már nem, vagy csak kisebb intenzitással 

képesek hangszeres tanulmányokat folytatni. 

 

 

3. A zenetörténet-zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai 

 

- a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése 

- hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismerése 

- 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 

- rádió és televízió zenei műsorainak meghallgatására 

- a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre 

- értékes hang- 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 tud tájékozódni 

- tegye nyitottá és érdeklődővé minden újdonság iránt a kortárs zenében 

- fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

 

 

4. Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a tanult zenetörténeti stílusokban. 

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

részleteit. Tudják definiálni és konkrét példákkal rávilágítani az adott stíluskorszakokhoz, 
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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 úgy kell rögzíteni, 

hogy az mindig az aktuális csoport összetételét, teljesítőképességét figyelembe veszi az adott 

tananyag szerkezetében. 

 

 

5. Minimális tárgyi feltételek 

 

 - hordozható vagy beépített kétkazettás magnó, CD-lejátszó 

 - különböző ritmus- és dallamhangszerek  

 - felhangolt zongora vagy pianínó 

 - kották, partitúrák, tankönyvek 

 - művészeti könyvek és lexikonok 

 - szótárak 

 - ötvonalas tábla 

 - video- és DVD-lejátszó, televízió 

 

 

6. Az értékelés módja 

 

Elfogadjuk a központilag kiadott tanterv javasolt értékelési módjait, javaslatait kiegészítve a 

következőkkel: 

- csoportos foglalkozásokon minden növendék egyéni munkáját szóban, alkalmanként 

érdemjeggyel értékelni kell, melyet az ellenőrzőbe a megjelenést igazoló aláírással 

együtt be kell vezetni. 

 - a félévi és év végi felmérésekben szerepelhetnek:  

  feladatsor,   

  elméleti kérdés, 

  tesztlap 

 

- félév végén és a tanulók írásbeli összefoglaló dolgozatokat írnak  

 - év végén írásbeli összefoglaló dolgozat után szóbeli vizsgát tesznek (lehet nyílt óra) 

 

 

7. Tananyag alapvető tartalma 

 

Az évfolyamokra lebontott anyagot a tanár évente állítja össze, figyelembe véve a 

csoport előzetesen elvégzett tanulmányait. Az induló csoport zenei anyagát négy évfolyamra 

tervezi, melyekbe az évfolyamok között lehetővé teszi a becsatlakozást. A tanár tervezésében 

a barokktól a XX. századig megtalálhatók azok a zeneszerzők, akik koruk és stílusuk 

jellemzői és meghatározói voltak. A tanszak nem határozza meg tételesen a tanítási anyag 

szereplőit és darabjait, az egyes stílusok és korszakok bemutatásához, ismertetéséhez minden 

évben egyre bővülő hangzó és nyomtatott anyagot biztosít. 
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III. RÉSZ 

 

 

Hatályossági záradék 

 
 

A Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

helyi tanterve teljes egészében a 27/1998. (VI.10.) MKM rendeletre, az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és központi tantervi programjaira épül. A helyi tanterv a 

Pedagógiai Program szerves részét képezi, tehát a Pedagógiai Program csak a mellékelt 

központi követelményekkel és tantervi programokkal együtt érvényes. 

 

 

 A Farkas Ferenc Zeneiskola tantestülete az intézmény Pedagógiai Programját a 

törvényes előírásoknak megfelelően felülvizsgálta és módosította. A dokumentumot a Szülői 

Szervezet és az Intézményi Tanács véleményezése után az intézményvezető 2017. június 26-

án a tantestület elé terjesztette, mely egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A pedagógiai Program nyilvános, a nyilvánosságra hozatalának helyszíne: 

 

- az intézmény honlapja 

- a Farkas Ferenc Zeneiskola székhelye (1016 Budapest, Lisznyai u. 40 – 

42.)  

-  

A Pedagógiai Program megtalálható: 

 

- az intézményvezetőnél,  

  - az intézményvezető-helyetteseknél, 

  - a titkárságon. 

 

Megtekinthető a hét munkanapjain a hivatali órákban: 9- 16 óráig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2017. június 26. 

         Isztl-Fodor Barbara 

          intézményvezető 


