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II.1. Választott kerettantervek 

II.1.1. Kerettantervek az általános iskolában 

 

Iskolánkban kétféle osztálytípust indítunk tantervi nevelési-oktatási céljainknak 

megfelelően: 

A) Idegen nyelvi kommunikációt előkészítő  

Idegen nyelv oktatása 1-8. évfolyamon (angol vagy német) csoportbontással, QLL-

módszer alkalmazásával 1-3. évfolyamon idegen nyelv („nyelvi fürdő”) szöveges 

értékelése, 4. évfolyamtól idegen nyelv érdemjegyes értékeléssel. 

1-5. évfolyamon informatika oktatás szakköri keretben, 6. évfolyamtól tanórai keretben, 

csoportbontással valósul meg. 

Matematika oktatása heti 1 órában csoportbontásban, a többi órában osztálykeretben 

történik. 

    Z) Kórusosztály:  

Emelt óraszámú zenei képzés, különös hangsúllyal a kóruséneklésre tanórai keretben. 

Lehetőséget biztosítunk az 1-3. évfolyamon, szabadon választhatóan, szakköri 

formában idegen nyelv tanulására.  

4. évfolyamtól választható az angol vagy a német nyelv oktatása tanórai keretben. 

1-5. évfolyamon informatika oktatása szakköri keretben, 6. évfolyamtól tanórai 

keretben, csoportbontással valósul meg. 

 

A helyi tanterv elkészítéséhez használt anyagok a NAT2020 közül az 

alábbiak: 

évfolyam/osztály kerettanterv 

 

 

 

 

1-4. évfolyam „A” osztályai 

Digitális kultúra _A NAT2020 

Élő idegen nyelv_A NAT2020 

Ének-zene_A  NAT2020 

Hittan – Katolikus kerettanterv 

Környezetismeret_A NAT2020 



 Magyar nyelv és irodalom_A NAT2020 

Matematika_A NAT2020 

Technika és tervezés_A NAT2020 

Testnevelés_A NAT2020 

Vizuális kultúra_A NAT2020 

 

 

 

 

1-4. évfolyam „Z” osztályai 

 

Ének-zene_A  NAT2020 

Digitális kultúra_A NAT2020 

Élő idegen nyelv_A NAT2020 

Hittan – Katolikus kerettanterv 2012 

Magyar nyelv és irodalom_A NAT2020 

Környezetismeret_A NAT2020 

Matematika_A NAT2020 

Technika és tervezés_A NAT2020 

Testnevelés_A NAT2020 

Vizuális kultúra_A NAT2020 

 

 

 

 

5-8. évfolyam „A” osztályai 

 

Ének-zene_F NAT2020 

Állampolgári ismeretek_F NAT2020 

Biológia_F NAT2020 

Digitális kultúra_F NAT2020 

Élő idegen nyelv_F NAT2020 

Fizika_F NAT2020 

Földrajz_F NAT2020 



Hittan – Katolikus kerettanterv 2012 

Hon- és népismeret_F NAT2020 

Kémia_F NAT2020 

Magyar nyelv és irodalom_F NAT2020 

Matematika_F NAT2020 

Technika és tervezés_F NAT2020 

Természettudomány_5_6 NAT2020 

Testnevelés_F NAT2020 

Történelem_F NAT2020 

Történelem_F NAT2020 

Vizuális kultúra_F NAT2020 

 

 

 

 

5-8. évfolyam „Z” osztályai 

 

Ének-zene_F NAT2020 

Állampolgári ismeretek_F NAT2020 

Biológia_F NAT2020 

Digitális kultúra_F NAT2020 

Élő idegen nyelv_F NAT2020 

Fizika_F NAT2020 

Földrajz_F NAT2020 

Hittan – Katolikus kerettanterv 2012 

Hon- és népismeret_F NAT2020 

Természettudomány_5_6 NAT2020 

Kémia_F NAT2020 



Magyar nyelv és irodalom_F NAT2020 

Matematika_F NAT2020 

Technika és tervezés_F NAT2020 

Testnevelés_F NAT2020 

Történelem_F NAT2020 

Vizuális kultúra_F NAT2020 

 

 

II.1.1. A művészeti iskola tantervei 

A művészeti iskola tanterveit a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. melléklete tartalmazza, 

melyet az intézmény a saját arculatának megfelelően kiegészített. 

Lásd helyi tanterv melléklete. 

 

 

 

 

 

II.2. A Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola óratervei 

II.2.1. Az általános iskola tantárgyi rendszere 

Óraháló 2020-21-es tanévtől 1. és 5. évfolyamok számára, majd a következő tanévektől 

felmenő rendszerben 

A – idegennyelvi kommunikációt előkészítő    Z – kórusosztály  

Óraterv az 1–4. évfolyam számára 

Tantárgyak 1. a 1. z 2. a 2. z 3. a 3. z 4. a 4. z 



Magyar nyelv és 

irodalom 

7+1 7+1 7+1 7+1 5+1  5+1  5+1 5+1 

  

Idegen nyelvek 

(angol/német) 

 1 

 

  1 

 

 1 

 

 2 

 

2 

  

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

Hittan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret     1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2   2 1    1    

Technológia 

 

 

Technika és 

tervezés 

1 1 

 

1 

 

1 1 1 1 1 

Digitális kultúra     1 1 1 1 

Testnevelés  

egészségfejlesztés 

            testnevelés 

(ebből népitánc) 

(ebből ZMG) 

(ebből 

zenemozgás) 

 

 

5 

(1) 

 

 

 

5 

 

(1) 

 

(1) 

 

 

5 

(1) 

 

 

 

 

 

5 

 

(1) 

 

(1) 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

(1) 

 

(1) 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

(1) 

 

(1) 

Szabadon 

tervezhető órakeret 
2 2 2     2    

Kötelező 

alapóraszám 

 

22   

 

22   

 

22   

 

23   

Maximális 

órakeret 
24 24 24 25 

Hittan (nem számít 

bele a maximális  

órakeretbe, ezen 

belül: Liturgikus 

szolgálat   

1 
0,5 

0,5 
1 

0,5 

0,5 
1 

0,5 

0,5 
1 

0,5 

0,5 

ZMG = Zenei munkaképesség-gondozás 

A – idegennyelvi kommunikációt előkészítő – emelt szint   Z – kórusosztály  

Óraterv az 5–8. évfolyam számára 

Tantárgyak 5. a, 5. z 6. a 6. z 7. a,b 7. z 8. a 8. z 



Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 3 3 3   3   

Idegen nyelvek 

(angol/német) 
  3+2  3   3+2   3   3+2 3    3+2 3  

Matematika 4    4   4   4     3  3   3 3  

Hittan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Tört. - Állampolgári 

ismeretek 
      1 1 

Tört. - Hon- és népismeret    1 1     

Természettudmány és 

földrajz vagy  
 

Természettudomány  

- 

 

 

2  

- 

 

 

2  

- 

 

 

2  

- 

 

 

2 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

és Fizika                           
 

 
 

 1  

  

1   

 

2  

  

2   

és Kémia  

 
 

 
 

 1  

 

1  2 

 

2 

 

és Biológia 

      
 

 
 

 2 

 

2 1 

 

1  

és Földrajz       

 
 

 
 

 2  

 

2  1 

 

1 

 

Dráma és színház     1 1   

Ének-zene 2    2   1     1+1   1  1+1 1   1+1   

Vizuális kultúra 2   2   1 1 1 1 1 1 

Technológia 

technika és tervezés  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

 

Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és  

egészségfejlesztés  

(ebből ZMG) 

5 

 

 

5 

 

(1) 

5 

 

 

5 

 

(1) 

5 

 

 

5 

 

(1) 

5 

 

 

5 

 

(1) 

Közösségi nevelés 

(Osztályfőnöki) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
1   2   2   2   

Kötelező alapóraszám: 27   26   28   28   

Maximális órakeret  28 28 30 30 

Hittan (nem számít bele a 

maximális órakeretekbe, ezen 

belül:  

Liturgikus szolgálat   

1 
0,5 

0,5 
1 

0,5 

0,5 
1 

0,5 

0,5 
1 

0,5 

0,5 



ZMG = zenei munkaképesség gondozás 
 

 

II.2.2. A művészeti iskola tantárgyi rendszere 

Iskolánk az általános iskolai oktatással együtt az alapfokú művészetoktatás 

zeneművészeti ágát integráltan valósítja meg a kórusosztályok számára.  

Az 1-8. évfolyamon a kórusosztályok valamennyi tanulója részt vesz az alapfokú 

művészetoktatásban, így annak csoportjai is évfolyamokon belül szerveződnek.  

2019. szeptember 1-től az „A” osztályok tanulói számára, korlátozott létszámban lehetőséget 

nyújtunk arra, hogy be tudjanak kapcsolódni az alapfokú művészetoktatásba. Számukra 

délutáni tanóra keretében szervezzük meg a művészeti tantárgyak oktatását. 

 

 

 

 

 

 

 

KLASSZIKUS ZENE 

A tanulók heti óraszámai a klasszikus zeneművészeti ágon: 

  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 tantárgy  (2)  (2)  2  2  2  2             

 Kötelezően 

választható tantárgy 

             2  2  2  2  2  2 



 Választható tantárgy  (0-

2) 

 (0-

2) 

 0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2 

 Összes óra:  (4-

6) 

 (4-

6) 

 4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai 

(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, trombita, kürt, hárfa, gitár, ütő, zongora, hegedű, 

gordonka 

  Évfolyamok 

 Tantárgy  Elő- 

kép 

ző 

 Alapfok  Továbbképző 

   (1)  1  2  3  4  5  6  7  8 

 Főtárgy  (2)  2  2  2  2  2  2  2  2 

 Kötelező tantárgy  (2)  2  2  2  2         

 Kötelezően választható tantárgy            2  2  2  2 

 Választható tantárgy  (0-

2) 

 0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2 

 Összes óra:  (4-

6) 

 4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 

A képzés évfolyamainak számai 

(1)+ 4+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő, csembaló, orgona 

 

  Évfolyamok 

 Tantárgy  Előkép 

ző 

 Alapfok 

   (1)  1  2  3  4  5  6 

 Főtárgy  (2)  2  2  2  2  2  2 

 Kötelező tantárgy  (2)  2  2  2  2     

 Kötelezően választható 

tantárgy 

           2  2 

 Választható tantárgy  (0-2)  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2 



 Összes óra:  (4-6)  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 

A képzés évfolyamainak számai 

(1)+6 évfolyam: magánének 

Növendékeink által választható klasszikus hangszerek:  

furulya, fuvola, oboa, trombita, kürt, gitár, hárfa, ütő, zongora, orgona, hegedű, gordonka, 

nagybőgő; magánének; 

 

Növendékeink által választható népi hangszerek:  

népi furulyák, citera, koboz; 

 

Hangszeres és vokális tanszakok - egyéni képzés 

„A” TAGOZAT 

Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, 

zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus 

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene, 

zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene. 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, orgona,gitár, hárfa, népi 

hangszerek tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás. 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. 

évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül köteles egyet felvenni. 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5-10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2-8 fő) 



Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2-8 fő) 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: (minimum) 

Ek.1-2. és 1. évfolyam 5 perc 

2-3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

Vokális tanszak: A teljes képzési időben 20 perc 

 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett 

előtanulmányokat jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

 

 

 

Óraterv 1 

   Évfolyamok 

 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 tantárgy  (2)  (2)  (2)  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

 Kötelezően 

választható tantárgy 

         0-1  0-1  0-1  0-1  0-1  0-1  0-1  0-1 

 Választható tantárgy  (2)  (2)  (2)  0-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2 

 Összes óra:  (4-

6) 

 (4-

6) 

 (4-

6) 

 4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 

A képzés évfolyamainak száma 



(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa,  

trombita, kürt, ütő, hárfa, gitár, zongora, hegedű, gordonka 

Óraterv 2 

   Évfolyamok 

 Tantárgy  

Előkép

ző 

 Alapfok  Továbbképző 

   (1)  (1)  2  3  4  5  6  7  8 

 Főtárgy  (2)  (2)  2  2  2  2  2  2  2 

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

 Kötelezően választható 

tantárgy 

       1  1  1  1  1  1 

 Választható tantárgy  (0-2)  (0-2)  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2 

 Összes óra:  (4-6)  (4-6)  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 

A képzés évfolyamainak száma 

(1+1)+3+4 évfolyam: nagybőgő, orgona,  

 

 

Óraterv 3 

   Évfolyamok 

 Tantárgy  

Előképző 

 Alapfok 

   (1)  (1)  2  3  4  5  6 

 Főtárgy  (2)  (2)  2  2  2  2  2 

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

 Kötelezően választható 

tantárgy 

       1  1  1  1 

 Választható tantárgy  (0-2)  (0-2)  0-2  1-2  1-2  1-2  1-2 

 Összes óra:  (4-6)  (4-6)  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 

A képzés évfolyamainak száma 



(1 +1)+5 évfolyam: magánének 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: 

2. évfolyam 15 perc 

3-4. évfolyam 20 perc 

5. évfolyamtól 25 perc 

Vokális tanszak: 

A teljes képzési időben minimum 30 perc 

 

B” TAGOZAT 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok - alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak 

esetében) a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene, zeneismeret, 

második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene, tantervi 

programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, 

gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás. 

 

NÉPZENE 

Növendékeink által választható népi hangszerek:  

népi furulyák, citera, koboz; 



Hangszeres és vokális tanszakok - egyéni képzés 

„A” TAGOZAT 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, második hangszer, kamarazene, zenekar. 

Választható tantárgy: szolfézs, második hangszer, kamarazene, zenekar, vagy a klasszikus 

zene, tantervi programjainak tantárgyai 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy Követelményeit (szolfézs alapfok 4. 

évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet 

felvenni. 

Óraterv 

   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 

tantárgy 

 (2)  (2)  2  2  2  2             

 Kötelezően 

választható 

tantárgy 

             2  2  2  2  2  2 

 Választható 

tantárgy 

 (0-2)  (0-2)  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2 

 Összes óra:  (4-6)  (4-6)  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2)+6+4 évfolyam: népi furulyák, citera, koboz,  

 Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a 

harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat 

nem kötelező elvégezni. 



A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak, illetve művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 

vehet. 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5-10. évfolyamig 

Csoportos tantárgy: minimum 2x 45 perc 

zenekar: minimum 9 fő; kamarazene: 2-8 fő 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

„B” tagozat 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok - az alapfok 2. évfolyamától javasolt 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora 

Választható tantárgyak: népzenei ismeretek, második hangszer, kórus, kamarazene 

Korrepetíció (népi hangszeres vagy zongora kíséret): a hangszeres és a vokális tanszakok 

tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

Óraterv 

   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 

tantárgy 

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

 Kötelezően 

választható 

tantárgy 

       1  1  1  1  1  1  1  1  1 

 Választható 

tantárgy 

 (0-2)  (0-2)  (0-2)  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

 Összes óra:  (4-6)  (4-6)  (4-6)  5-6  5-6  5-6  5-6  5-6  5-6  5-6  5-6  5-6 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2+1)+5+4 évfolyam: népi furulyák, citera, koboz,  

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a 

harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: minimum 2x45 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: minimum 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 1x30 perc (egyéni) 

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 

Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 1 tantárgy 

Egyéni tantárgy minimum 1x45 perc 

Csoportos tantárgy: minimum 1x45 perc 

A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 

 

II.2.3. A művészeti iskola tanszakai, ezen belül a tantárgyak  

általános fejlesztési követelményei 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében).  

 

 

TANSZAKOK ÉS TANTÁRGYAK 

 



a) KLASSZIKUS ZENE 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt 

Akkordikus tanszak tantárgyai: hárfa, gitár, ütő 

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, orgona 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka, nagybőgő 

Vokális tanszak tantárgya: magánének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–

zeneirodalom, zeneelmélet, egyházzene 

Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 

 

b) NÉPZENE 

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulya 

Pengetős tanszak tantárgyai: citera, koboz 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs 

Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a hangszeres 

és vokális társaszenét), népi zenekar 

 

 

 

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

FURULYA 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

A zeneiskola 1. évfolyamának tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori 

sajátosságainak figyelembevételével készült. Az ennél fiatalabb tanulókkal szemben nem 

támaszthatók ugyanazok a követelmények. 

Követelmények 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

2. évfolyam 



Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanuló kizárólag helyes beidegződésekkel rendelkezzen. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

A hangszer helyes összeállítása és ennek önálló ellenőrzése. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet és ritmusok biztonságos olvasása, valamint a hangkészlet fogásainak 

ismerete. 

Gyermekdalok, ritmikus népdalok és egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt 

megszólaltatása (kotta nélkül is). 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

Jól értelmezhető beintés a kamarapartner felé. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

A tü-dü hangindítások zökkenőmentes, de megszólalásában határozottan 

megkülönböztethető alkalmazása. 

Dúr skálák gyakorlása. 

Rövidebb lélegzetű etűdök. 

Egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása a már megismert artikulációk és 

trillák alkalmazásával, kotta nélkül is.  

 

3. évfolyam „A” tagozat 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Egyszerűbb szabad díszítések a kottakép alapján. 

Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

Parlando népdalok (szöveggel is) és egyszerű tánctételek értelmesen tagolt megszólaltatása, 

a már megismert artikulációk és trillák alkalmazásával, hangsorok, mérsékelt tempójú rövidebb 

etűdök (kotta nélkül is). 

 



4. évfolyam „A” tagozat 

A összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatása alapján. 

„F”-alapú furulya használata. 

Melodikus vagy összhangzatos moll hangsorok gyakorlása. 

A fogástáblázat önálló használata. 

A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű 

levegővezetésre. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

Az egyszerűbb hangnemekhez tartozó fontosabb trillák ismerete. 

Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

A tanuló alkalmazzon önállóan minimális belső dinamikát zenei motívumok és kisebb zenei 

egységek megformálására. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, 

hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, biztos hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Melodikus moll hangsorok gyakorlása. 

Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát, zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű 

levegővezetésre. 



 

4. évfolyam „B” tagozat 

Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 

Altfurulya használata. 

A fogástáblázat önálló használata. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások önálló megválasztása, 

bejegyzése a játszandó anyagnak megfelelően. 

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

Minimális belső dinamika önálló alkalmazása a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

Önálló hangolás. 

Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 

Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 

Altfurulya szólamok olvasása kóruslejegyzésben. 

Bonyolultabb szabad díszítések játéka a kottakép alapján. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

„A” tagozat 

A tanuló 

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

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

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értelmezett 

hangterjedelmében f g3-ig (in F), 

- legyen jártas mind a C, mind az F alaphangú hangszer használatában, 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 



- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, többek 

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

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

rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechnikával, 

- tudjon önállóan hangolni, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 

(artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), az új darabok egyszerűbb dallami 

díszítésére, 

Ismerje 

- az f-g3 (in F), hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, 

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

- a tanult anyagban előforduló tempo- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

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

és leírni azokat, 

- a furulya történetét, rokon hangszereit, 

- a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 

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

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

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

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

kihasználásával, 

- két etűd vagy egy variációsorozat, 

- legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

7. évfolyam „A” tagozat 

Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

Önálló hangolás. 

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 



A t-d, t-r, d-r artikulációk egységes tempójú alkalmazási képessége. 

Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 

Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

A (t-) t-r-t-r-t inégal játék önálló alkalmazása. 

Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

Kettős ékesítések problémamentes alkalmazása. 

Ujjvibrato, rekeszvibrato. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

A t-k t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások alkalmazása. 

Egyszerűbb szabad díszítések önálló alkalmazása. 

Összetett ornamensek. 

Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása. 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

A t-d, t-r, d-r artikulációk könnyed alkalmazása tizenhatodokban is. 

Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 

Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása. 

A (t-) t-r-t-r-t inégal játék önálló alkalmazása. 

Összetett ornamensek. 

Ujjvibrato, rekeszvibrato. 

A barokk szvit tételeinek ismerete. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata. 



Ujjvibrato és rekeszvibrato differenciált alkalmazása. 

Ritkán előforduló enharmóniák intonálásának ismerete. 

Tájékozódás bonyolult polifon zenében. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata. 

At-kt-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások használata, hármas elrendezésben is. 

Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

„A” tagozat 

A tanuló legyen képes 

- a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak megfelelő 

hangterjedelemben, 

- a hangindítás és zárás különböző módjainak önálló alkalmazására, 

- a segédfogások önálló megválasztására, 

- az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei kifejezőeszközök önálló 

megválasztására, 

- a játszott zenei anyagot stílushű értelmes tagolt, kifejező megszólaltatására, 

- az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére, 

- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási darabok, 

kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák önálló 

javítására. 

Ismerje a furulya történetét, fizikai sajátosságait, irodalmát, különböző műfajokban betöltött 

szerepét.  

Rendelkezzék 

- az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról olvasási 

készséggel, 

- egyenletes, laza ujjtechnikával, 

- zenei képzelőerővel. 

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

A tanuló ismerje 

- hangszere történetét és irodalmát, 

- f-a3-ig (in F) a fogásokat, 

- a trilla-, segéd-, piano-, forte- fogásokat, 



- az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtípusok tempóit és karaktereit. Legyen képes 

- a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 

- megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 

- a levegő tudatos beosztására, 

- vibrato-mentes hang képzésére, 

- értelmesen tagolt, kifejező előadásra. Rendelkezzék 

- összehangolt ujj- és nyelvtechnikával, 

- fürge szimpla-nyelvtechnikával, 

- saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 

- megfelelő lapról olvasási készséggel. Tudjon 

- tisztán intonálni, 

- pontos ritmusban játszani, 

- dúr és moll hangsorokat játszani 4#, 5b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 

dominánsszeptim-felbontásokkal. 

 

FUVOLA 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Az általános iskola második évfolyamos tanulóinak nagy része alkalmas a fuvolatanulás 

megkezdésére a fizikai adottságok figyelembevételével. A hangszeres előkészítő évfolyam 

a képességek kibontakoztatását, a készségek felmérését szolgálja.  

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyermekdal (népek dalai) eljátszása. 

A 2/4,4/4-es ütem pontos ritmikai ismerete. 

A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai. 

Bántai - Sipos: Fuvola ABC gyermekdalok, vagy ennek megfelelő szintű darabok. 

 

2. évfolyam 

A tanult ritmusértékek pontos játéka, hallás és kottakép alapján. 

A 2/4,4/4-es ütem pontos ritmikai ismerete. 

A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai. 

Biztos hangindítás. 

 

Alapfok évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 



Egész, fél (pontozott fél), negyed, nyolcad értékeket tartalmazó rövid gyakorlatok, népdalok 

két oktáv hangterjedelemben. 

A törzshangok és a tanult módosított hangok olvasása. 

Legalább 8 ütemes előadási darabok kotta nélkül, kísérettel. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola 1.60-61. vagy ennek megfelelő szintű etűdök, darabok. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

Egy adott technikai feladatot tartalmazó 8-16 ütemes gyakorlat eljátszása. 

Mérsékelt tempójú, egyszerűbb ritmusképletekből álló etűdök. 

Könnyebb előadási darabok kotta nélkül. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. kötet 102., vagy ennek megfelelő szintű etűdök; Bántai - 

Kovács: Válogatott etűdök I. 22., vagy Gariboldi: Etűdök, továbbá hasonló nehézségű 

zongorakíséretes darabok. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete c1-g3-ig, kromatikusán. 

Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása 2#, 2b előjegyzésig. 

Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, zongora- vagy 

egyéb hangszerkísérettel. 

A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 22., vagy Bántai - Kovács: Válogatott etűdök I. 14., továbbá 

hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás 3#, 3b előjegyzésig a tanult variációkkal. 

Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etűdök 

megszólaltatása. 

Barokk tánctétel vagy egyszerűbb előadási darab eljátszása. 

Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 64., vagy Bántai - Kovács: Válogatott etűdök II. kötetből 

28-32. közül egy, továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

5. évfolyam „A”tagozat 

A hangok olvasásának és fogásának ismerete c1-h3-ig, kromatikusán. 



Egyenletes tempójú skálázás 4#, 4b előjegyzésig, a tanult variációkkal. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása, zenei megközelítése jellegüknek megfelelő 

tempóban. 

Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 68-78., vagy Bántai - Kovács: Válogatott etűdök 11.21., 

továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

Az eddig tanult skálák biztonságos tudása több figurációval (terc, hármashangzat stb.). 

A három regiszter összekapcsolása rövid és könnyű gyakorlatokon keresztül. 

Nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök eljátszása (pl. Bántai-Kovács: 

Válogatott etűdök fuvolára II. 12.). 

A fuvola több regiszterét összefogó gyakorlat. 

Előadási darabok tisztán intonálva, kotta nélkül. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 84-85., vagy E. Köhler: Etűdök op. 33 I. kötet első három 

etűdjének egyike, továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik. Érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy 

megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeknek. 

„B” tagozatos oktatásra legkorábban az első évfolyam végén nyílik lehetőség.  

A „B” tagozaton a tanuló hangszeres játéka elsősorban hangminőségben, a hangszerkezelés 

biztonságában, virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozat 

szintjét. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

Igényes hangindításra való törekvés. 

A légzéstechnika állandó tökéletesítése, megfelelő támasz kialakítása, állandó ellenőrzése. 

Tartott hangok különböző dinamikával: crescendo-descrescendo az intonáció változása 

nélkül. 

Árnyaltabb dinamikai kifejezés. 

Előadási darabok kotta nélkül. 

 



3. évfolyam „B” tagozat 

A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

Különböző karakterű, nagyobb technikai képzettséget igénylő gyakorlatok, műzenei példák 

biztonságos eljátszása. 

Bonyolultabb ütemfajták, ritmikai elemek, ritmusképletek alkalmazása. 

Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása. 

Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, zongora- vagy 

egyéb hangszerkísérettel. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel. 

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás a tanult variációkkal. 

Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel 

együtt, kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban. 

Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel 

együtt, kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban. 

Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 



Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

- a hangszer teljes hangterjedelmét, 

- a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

- a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

- a dúr és moll hangnemeket 4#, 4b előjegyzésig, 

- az egyszerűbb díszítések írásmódját és ritmusát, 

- a vibrato szerepét a zenei megvalósításban, 

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

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

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

kiejteni és leírni azokat, 

- a jelentősebb fuvolás előadóművészeket. 

Legyen képes 

- a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

- a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

- a különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának fejlesztésére, 

- az önálló hangolásra, 

- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

- a kotta hű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

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

- egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

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

A tanuló legyen képes 

- dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és szimpla- és 

duplanyelvvel is, a játszott irodalom által megkövetelt dinamikák megvalósítására, 

- készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Eördögh, Platonov stb.), 

- nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Köhler op. 33-as és op. 66-os 

etűdsorozata), 

- egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel, 

- hosszabb terjedelmű művek memorizálására (pl. Járdányi: Szonatina, Szervánszky: 

Szonatina stb.). 



 

Továbbképző évfolyamok „A" tagozat 

7. évfolyam „A" tagozat 

Az eddigi évfolyamokban elért színvonal megőrzése. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása a jellegüknek megfelelő tempóban. 

Előadási darab (vagy kamaramű stb.) értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 

E. Köhler: Etűdök op. 33 I. 5., 7., 9., vagy Bántai - Kovács: Válogatott etűdök II. 12-14., 

továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok vagy kamaraművek. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

Rendelkezzék a tanuló olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási 

érzetek rövid időn belül elérhetők. 

Technikai felkészültségének megfelelő etűdök kiválasztása és azok, lehetőleg hibátlan 

megszólaltatása. 

Képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

E. Köhler: Etűdök op. 66 kötetből, vagy Bántai - Kovács: Válogatott etűdök II. 46., vagy III. 

9-10., továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes vagy kamaraművek. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel. 

Jártasság nehezebb ritmusképletekben. 

Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetőség szerint zenekari játék. 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni képességeinek és készségeinek 

megfelelő szinten, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és 

összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. Jean-Jean: Modern etűdök, vagy 

Fuvolaetűdök középfokra, vagy Hangversenyetűdök fuvolára (Kovács L.), továbbá hasonló 

nehézségű zongorakíséretes darab vagy kamaramű. 



 

Továbbképző évfolyamok „B" tagozat 

7. évfolyam „B" tagozat 

Hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 

A nyelvindítás különböző módjai, a dinamika és az intonáció összefüggései. 

Különböző díszítések stílusos alkalmazása 

A tanult daraboknak megfelelő tempók alkalmazása 

Nagyobb terjedelmű mű stílusos, biztonságos előadása 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

Rendelkezzék a tanuló olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási 

érzetek rövid időn belül elérhetők. 

Technikai felkészültségének megfelelő etűdök kiválasztása és azok, lehetőleg hibátlan 

megszólaltatása. 

Képes legyen a tanuló a művek stílushű, igényes előadására. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

A laza, könnyed ujjtechnika. 

Jártasság nehezebb ritmusképletekben. 

Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetőség szerint zenekari játék. 

Érzékeny és igényes intonáció 

Hajlékony legato, technikailag biztonságos nyelvtechnika 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

A kortárs zene notációjának és alapvető technikai megoldásainak ismerete (üveghangok, él- 

és réshangok, frulláto-módok) 

A technikai készségek virtuózabb fejlesztése. 

A tanuló a zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és 

összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

„A” tagozat 

A tanuló legyen képes 

- a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

- a tiszta intonációra, 



- a hangszerét könnyedén kezelni, 

- a levegő tudatos beosztására, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

- a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

- a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazására, 

- a különböző zenei korok megkomponált stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására, 

- a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel 

nélküli megtartására, 

- az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

- a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

- egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a 

hangolódugó folyamatos ellenőrzése stb.). 

A tanuló rendelkezzék 

- megfelelő hangszeres technikával 

- olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 

- olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők, 

- a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. A tanuló tudja 

alkalmazni 

- a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 

- a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

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

A tanuló ismerje 

- a modem zenei effektusokat, 

- az újabb légzéstechnikákat, 

- a fuvola társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

- korunk zenéjének intonációs sajátosságait. Legyen képes 

- biztos hangindításra és -befejezésre, 

- nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. kötet, Wehner: 12 

nagy etűd vagy Jean-Jean: Modern etűdök), 

- nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai 

megoldására. 

 



KLARINÉT 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

A hangszeres előkészítő elsősorban a képesség kibontakozását, a készségek felmérését 

szolgálja. 

A légzés, befúvás, hangindítás állandó ellenőrzése. 

A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

Gyermekdalok, népdalok és egyéb dallamok megszólaltatása. 

2. évfolyam 

A légzés, befúvás, hangindítás állandó ellenőrzése. 

A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

Gyermekdalok, népdalok és egyéb dallamok megszólaltatása. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Jól beállított légzés, befúvás, hangindítás. 

A törzshangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

A hangsor ismerete és megszólaltatása kotta nélkül. 

Rövid, előjegyzést nem tartalmazó gyakorlatok, népdalok, gyermekdalok fél, negyed, 

nyolcad értékekkel, Kovács B.: 

Klarinétozni tanulok 1/58; 68., Balassa- Berkes: Klarinétiskola 1/21,48 stb. nehézségi fokán. 

Előadási darabok (vagy népdalok), lehetőleg kísérettel. Pl. J. S. Bach: Parasztkantáta, W. A. 

Mozart: Francia gyermekdal 

(Klarinétalbum I.-Edition Music-Soft) 

2. évfolyam „A” tagozat 

Helyes alapon nyugvó légzés, befúvás, hangindítás. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

A tanult hangsorok, valamint hármashangzat-felbontásaik ismerete és megszólaltatása kotta 

nélkül. 

Előjegyzés nélküli vagy 1 előjegyzésű gyakorlatok, népdalok, műzenei példák fél, negyed, 

nyolcad értékekkel, éles, nyújtott ritmussal vagy szinkópával, páros és páratlan lüktetéssel; a 

fenti hangterjedelem teljes igénybevételével; 

Perényi: Klarinét-etűdök: 17; 19. nehézségi fokán. 

16-32 ütemes előadási darabok kulturált hangon, tagoltan, törekedve a tiszta intonációra, 

kísérettel. Pl. J. Brahms: 



Álommanó; M. Glinka: Air (Perényi: Repertoire 4., 5.) 

3. évfolyam „A” tagozat 

A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat-felbontásaik ismerete és 

megszólaltatása, kotta nélkül. 

Mérsékelt tempójú, egyszerű ritmusképletekből álló, különböző karakterű gyakorlatok, 

műzenei példák biztonságos eljátszása a fenti hangterjedelemben, Perényi É.: Klarinét-

etűdök 26; 32. nehézségi fokán. 

Több regisztert érintő előadási darabok stílusosan, tisztán intonálva, zongora- vagy egyéb 

hangszerkísérettel. Pl. Ch. 

W. Gluck: Boldog lelkek tánca (Klarinétalbum II. - Edition Music Soft), P. I. Csajkovszkij: 

Régi francia dal (Perényi: 

Repertoire 24) 

4. évfolyam „A” tagozat 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusán a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel 

együtt, kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok 11/9; 15. Balassa: 

Klarinétiskola 11/ 7; 13. nehézségi fokán. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel. 

Pl. F. Schubert: Menuetto, G. Marie: Dal régi stílusban (Perényi: Repertoire 27., 19. 

5. évfolyam „A” tagozat 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusán a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok kotta nélkül; hármashangzat-felbontásokkal, 

tercmenetekkel. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok 11/13., 28., illetve 

Balassa: Klarinétiskola 11/40., 56. nehézségi fokán. 



Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel. 

Pl. Beethoven: Sonatine; Ch. Dancla: Romance (Perényi É.: Repertoire 35., 39.) 

6. évfolyam „A” tagozat 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusán a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel 

együtt, kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok 11/36., 75., illetve 

Balassa: Klarinétiskola 11/55., 71; 81. nehézségi fokán. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel. Pl. Donizetti: Concertino (Edition Music-Soft); Weber: Szonatina; 

Barmann: Romance (Perényi: Repertoire 42.) 

Alapfokú évfolyam „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi 

arra, hogy megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeknek. 

A „B” tagozatos tanuló hangszeres játéka elsősorban hangminőségben, a hangszerkezelés 

biztonságában, virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozaton 

tanulók szintjét! 

2. évfolyam „B” tagozat 

Helyes alapon nyugvó légzés, befúvás, hangindítás. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat-felbontásaik ismerete és 

megszólaltatása, kotta nélkül. 

Gyakorlatok, műzenei példák fél, negyed, nyolcad, tizenhatod értékekkel, éles, nyújtott 

ritmussal és szinkópával, páros és páratlan lüktetéssel; a fenti hangterjedelem teljes 

igénybevételével; Kovács: Klarinétozni tanulok 1/196; 221;, illetve Balassa: Klarinétiskola 

I/.97. nehézségi fokán. 

Előadási darabok kotta nélkül, kulturált hangon, tagoltan, törekedve a tiszta intonációra - 

kísérettel. Pl. Mozart: Allegretto (Perényi: Repertoire 28.); Martini: Andantino (The Joy of 

Clarinet 14-1967 Yorktown Music Press, Inc.) 

3. évfolyam „B” tagozat 



A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusán a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok és hármashangzat-felbontásaik, valamint tercmeneteik 

ismerete és megszólaltatása kotta nélkül. 

Különböző karakterű, nagyobb technikai képzettséget igénylő gyakorlatok, műzenei példák 

biztonságos eljátszása a fenti hangterjedelemben; bonyolultabb ütemfajták, ritmikai elemek, 

ritmusképletek alkalmazása; Kovács: Klarinétozni tanulok 11/13., Kurkiewicz: Válogatott 

gyakorlatok 1/21. Perényi: Klarinét-etűdök: 38. nehézségi fokán. 

Különböző regiszterekben mozgó előadási darabok stílusosan, tisztán intonálva, kotta nélkül, 

zongora- vagy egyéb hangszerkísérettel. Pl. Türk: Larghetto amoroso; Gluck: Ária (Perényi: 

Repertoire 29., 34.) 

4. évfolyam „B” tagozat 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusán a tanult terjedelemben. 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hármas- és négyeshangzat-felbontásaikkal, 

tercmeneteikkel, kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai problémát feldolgozó 

etűdök megszólaltatása, Perényi: Klarinét-etűdök: 60; 74. nehézségi fokán. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár, vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása kotta nélkül, kísérettel. Pl. K. Stamitz: Rondo 

(Klarinétmuzsika -EMB Z. 7919); W. A. Mozart: Larghetto (Perényi: Repertoire 33.) 

5. évfolyam „B” tagozat 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusán a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel 

együtt, kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok 11/ 28; 59; 67. 

Perényi: Klarinét-etűdök: 70; 76. nehézségi fokán. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel. Pl. Glinka: Vocalise; Barát: Szláv dal (Music-Soft) 

6. évfolyam „B” tagozat 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat-, valamint domináns-, 

illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 



Kromatikus skála. 

Etűdök Jean-Jean: Etűdök I. (Leduc 24740) Klose: Napi gyakorlatok (15 etűd:1.) (Leduc 

A.L.06400) nehézségi szintjén 

Versenymű tételek és előadási darabok. Pl. Stamitz: B-dúr klarinétverseny (EMB 8993), 

Donizetti: Concertino. (Peters 

8206), Debussy: Kis néger (EMB 7933); Klose: Fantázia (a Perényi: Repertoire 

gyűjteményben 45. EMB 14406) nehézségi szintjén 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- a klarinét és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

- a hangszer teljes hangterjedelmét, 

- a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

- a klarinét intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

- a dúr és moll hangnemeket 4#, 4b előjegyzésig, 

- egyszerűbb ékesítések írásmódját és ritmusát, 

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

műszavakat és ezek jelentését, 

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

és leírni azokat, 

- a jelentősebb klarinétos előadóművészeket. Legyen képes 

- a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

- a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

- a különböző nyelvütések gyorsaságának fejlesztésére, 

- az önálló hangolásra, 

- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

- a kotta hű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

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

- egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

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

A tanuló legyen képes 

- dúr és moll skálákat játszani 4#, 4b előjegyzésig, a 6. osztálynak megfelelő variációkkal 



- szélsőséges dinamikák megvalósítására, 

- készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására, 

- nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására, 

- hosszabb terjedelmű művek memorizálására. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk 

és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző 

évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően 

tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás 

tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. 

7. évfolyam „A” tagozat 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusán a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok 1/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának 

biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 

3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis - Berkes: Későromantika), J. E. A. Kozeluch: Esz-dúr 

klarinétverseny nehézségi szintjén. 

8. évfolyam „A” tagozat 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusán a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok 1/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának 

biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis-

Berkes: Későromantika), J. E. A. Kozeluch: Esz-dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 

9. évfolyam „A” tagozat 



Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusán a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok 1/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának 

biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis-

Berkes: Későromantika), J. E. A. Kozeluch: Esz-dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 

10. évfolyam „A” tagozat 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, 

tercmenetekkel, kromatikus skála kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok 1/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának 

biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis-

Berkes: Későromantika), J. E. A. Kozeluch: Esz-dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult hangterjedelem határain belül. 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat-, valamint domináns-, 

illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

Etűdök-Jean-Jean: Etűdök 1/1-13-ig. Kröpsch: Etűdök 1/1-105-ig - nehézségi szintjén. 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok Stamitz: B-dúr klarinétverseny, Hoffmeister: 

Esz-dúr szonáta, Mozart: 

Larghetto nehézségi szintjén. 

8. évfolyam „B” tagozat 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat-, valamint domináns-, 

illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

Kromatikus skála. 

Etűdök Jean-Jean: Etűdök I. Kröpsch: Etűdök I. nehézségi szintjén 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok Krommer: Esz-dúr klarinétverseny, 

Donizetti: Concertino, Honegger: 



Szonatina Bartók: Három csíkmegyei népdal nehézségi szintjén 

9. évfolyam „B” tagozat 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat-, valamint domináns-, 

illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, terc- és kvartmenetekkel, kotta nélkül. 

Kromatikus skála. 

Etűdök - Jean-Jean: Etűdök II. 21-33 Kröpsch: Etűdök II. 272 - nehézségi szintjén. 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok - Stamitz: Esz-dúr klarinétverseny, Saint-

Saens: Szonáta, Kovács: Hommages - nehézségi szintjén. 

10. évfolyam „B” tagozat 

Az összes dúr és moll skála hármashangzat-, domináns-, illetve szűkített szeptim-

felbontásokkal, terc-, kvart- és kvintmenetekkel. 

Etűdök-Jean-Jean: Etűdök II. Kröpsch: Etűdök II. Klosé: Karakterisztikus etűdök-nehézségi 

szintjén. 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok - Weber: Concertino, Poulenc: Szonáta - 

nehézségi szintjén. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

- a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

- a tiszta intonációra, 

- a hangszerét könnyedén kezelni, 

- a levegő tudatos beosztására, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

- a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

- a különböző zenei korok megkomponált, stílushű díszítéseinek kottából való lejátszására, 

- a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel 

nélküli megtartására, 

- az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

- a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

- egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele). 

A tanuló rendelkezzék 

- megfelelő hangszeres technikával, 

- olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 



- olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők, 

- a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. A tanuló tudja 

alkalmazni, 

- a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 

- a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

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

A tanuló ismerje 

- a modem zenei effektusokat, 

- a társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

- korunk zenéjének intonációs sajátosságait. Legyen képes 

- biztos hangindításra és befejezésre, 

- nehéz etűd virtuóz előadására, 

- nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai 

megoldására. 

 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt 

TROMBITA 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

A helyes be- és kilégzés ismerete. Hangterjedelem az C - G’-ig. 

Hangjegyek, ritmusértékek szünetjelek ismerete a tananyag által megkívánt szinten. 

Egyszerű népdalok és gyermekdalok eljátszása. 

 

2. évfolyam 

Az egészséges, szép trombitahang kialakítása. 

Hangterjedelem a kis h-tól az egyvonalas a-ig. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belül a tanult ritmusértékeket tartalmazó gyakorlat 

egészséges, szép hangon való eljátszására. 

Hangterjedelem a kis a-tól a kétvonalas c-ig. 

 



2. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, valamint kvint- és kvartkötéseket 

tartalmazó gyakorlat eljátszására. 

Hangterjedelem a kis g-től a kétvonalas d-ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok a megadott hangterjedelmen belül (1#, 2b 

előjegyzésig). 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő, gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására. 

Hangterjedelem a kis g-től a kétvonalas e-ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 3#, 3b előjegyzésig. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló legyen képes melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszására. 

A hangterjedelem kibővítése a kis fisz-től a kétvonalas f-ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

- Egy skála első képlete, 

- Egy gyakorlat, 

- Egy előadási darab. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló legyen képes zeneileg és ritmikailag igényesebb, differenciáltabb technikát kívánó 

gyakorlat eljátszására. 

A hangterjedelem kialakítása a kis fisz-től a kétvonalas g-ig. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 2#, 2b előjegyzésig, terclépések, 

hármashangzat-felbontások (I, IV, V) hangköztanulmányok. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb darab 

eljátszására. 

Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a természetes kis terc-kötésig, 

fokozott figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 

A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas a-ig. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 



 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

2. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, valamint kvint- és kvartkötéseket 

tartalmazó gyakorlat eljátszására. 

Hangterjedelem a kis g-től a kétvonalas e-ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok a megadott hangterjedelmen belül (2#, 2b 

előjegyzésig). 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő, gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására. 

Hangterjedelem a kis g-től a kétvonalas f-ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

Kvint- és kvartkötések, valamint összekapcsolásuk, illetve nagy terc-kötések. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

Melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszása. Ujjgyakorlatok, a díszítés és a 

trilla megalapozása. 

A természetes kvint-, kvart- és nagy terc-kötések. 

A hangterjedelem kibővítése a kis fisz-től a kétvonalas g-ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig; a teljes 

kvintkör ismerete. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló legyen képes melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszására. 

A hangterjedelem kibővítése a kis fisz-től a kétvonalas f-ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

A tanuló legyen képes egy barokk szonáta-tételpár (lassú-gyors) és két különböző karakterű 

előadási darab stílusos eljátszására. 

Egyszerű díszítések és trillák. 

Kvint-, kvart- és terckötések összekapcsolása, oktávkötések. 

A hangterjedelem kialakítása a kis fisz-től a kétvonalas a-ig. 

Ismerkedés a pedálhangokkal. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül. 



Terclépések, hármashangzat-felbontások (I, IV, V), hangköztanulmányok. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb darab 

eljátszására. 

Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a természetes kis terc-kötésig, 

fokozott figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 

A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas a-ig. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a pedálhangoktól a természetes kis 

terc-kötésekig, fokozott figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 

A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas b-ig. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül. 

A másfél oktávos, ötképletes skálatanulmányokból egy dúr és egy moll hangsor. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

- a helyes test- és hangszertartást, 

- a helyes légzéstechnikát, 

- a hangszere irodalmát a tanult anyag alapján 

- a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig, 

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

műszavakat és ezek jelentését, 

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

és leírni azokat. 

Legyen képes 

- a helyes légzéstechnika alkalmazására, fejlesztésére, 

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

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

- az előírt hangterjedelmen belül g2-ig kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta intonáció 

megtartásával, 

- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

- a tanult darabok stílushű megszólaltatására, 



- folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

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

- skálázni egy oktávon keresztül 4# 4 b-ig. 

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

Ismerje a tanuló 

- a dúr és moll hangnemeket 7 #, 7 b előjegyzésig. Legyen képes 

- az előírt hangterjedelemben belül (b2-ig) kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta intonáció 

megtartásával, 

- az állóképesség növelésére, 

- árnyaltabb zenei megformálásokra. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

7. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló legyen képes zeneileg és ritmikailag igényesebb darabok eljátszására. 

Dúr és összhangzatos moll skálák tercmenetben és hármashangzat felbontással. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

Skálák három képletben, kromatikus skála biztos játéka, nagyobb terjedelmű etűdök 

eljátszása. Koncert, vagy szonáta gyors és lassú tételének ízléses és karakteres eljátszása 

kísérettel. Kamaramű szólamának előadása. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

Skálák öt képlettel. 

Tripla és dupla nyelv ismerete, és egyszerűbb esetekben használata. 

Szonáta, vagy koncert gyors és lassú tételének ízléses és karakteres eljátszása kísérettel, 

kamaramű szólamának előadása. 

A játszott művek zenei és zenetörténeti összefüggéseinek vázlatos ismerete. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló legyen képes egy versenymű vagy szonáta gyors és lassú tételének ízléses 

előadására, a tanult technikai és zenei elemek önálló alkalmazására. 

Egy kamaramű szólamának eljátszására. 

Legyen képes önállóan megtanulni és eljátszani egy előadási darabot. 

 



 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló legyen képes technikailag és zeneileg igényesebb darabok előadására. 

Dúr és összhangzatos moll skálák másfél oktávos rendszerben őt képlettel. 

Nagyobb terjedelmű etűdök eljátszására. 

A kromatikus skála biztos ismerete 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló legyen képes technikailag és zeneileg igényesebb darabok előadására. 

Dúr és összhangzatos moll skálák másfél oktávos rendszerben öt képlettel. 

Nagyobb terjedelmű etűdök eljátszása. 

A trillák, díszítések biztos és helyes alkalmazására. 

 

9. évfolyam „B” Tagozat 

A tanuló legyen képes technikailag és zeneileg igényes darabok ízléses előadására. 

Skálák öt képletben. 

Nagyobb terjedelmű etűdök eljátszása. 

A tripla és a dupla nyelv alkalmazása. 

A játszott előadási darabokalapos ismerete. 

Az előadási darabok által megkívánt állóképesség elérése. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló legyen képes önállóan megtanulni és előadni a szintjén lévő előadási darabokat. 

Ismerje a hangszerkezelés problémáit, és megoldási módjait. 

Szép hangon és zeneileg megoldottan adjon elő etűdöket, szóló és kamarazene darabokat. 

Biztosan tudja a skálákat, a kromatikus skálát, alapszinten tudja a tripla és a dupla nyelv 

technikát. 

Rendelkezzen a szintjének megfelelő állóképességgel. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

- a hangszere múltját, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát, 



- a rézfúvós hangszerek közötti azonosságot, különbséget. Legyen képes a tanuló 

- az előforduló légzéstechnikai és funkcionális problémák korrigálására a mindennapi 

gyakorlatok segítségével, 

- a játszott művek hangterjedelmén belül kiegyenlített és kifejező hang elérésére, 

- a különböző hangindítások, hangbefejezések megvalósítására, 

- a különböző nyelvütések (szimpla, dupla, tripla) gyorsaságának fejlesztésére, 

- önálló hangolásra, 

- a hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

- skálázni másfél oktávon keresztül valamennyi hangnemben, 

- az adott zenei anyagot egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően, kotta- 

és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezéssel megszólaltatni. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) A tanuló rendelkezzék megfelelő 

állóképességgel. Ismerje a hangképzés folyamatát. Legyen képes a tudatos légzéstechnika 

alkalmazására. Ismerje a tanuló 

- az ajak-, a nyelv- és a manuális technika alapjait, 

- az összes dúr és moll skálát a kétoktávos rendszerben, 6 képletben. 

 

KÜRT 

Előkészítő évfolyamok 

1. évfolyam 

A fúvóka helyes felhelyezése az ajakra. 

Helyes test- és hangszertartás. 

 

2. évfolyam 

A fúvóka helyes felhelyezése az ajakra. 

Helyes test- és hangszertartás. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat  

Játék szép kürthangon. 

Portato hangindítás. 

Az ujj-, nyelv- és légzésvezetés-technika összehangolása 

 

2. évfolyam „A” tagozat 



Játék kifejező, szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

Széles dinamikai skála alkalmazása. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

Játék kifejező, szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

Széles dinamikai skála alkalmazása. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

Játék szép kürthangon 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

Különböző hangindítások. Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. A gyakorlatok 

előadása széles dinamikai skálán. Transzponálás esz-kürtben. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

Játék szép kürt hangon. 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. Transzponálás esz- és d kürtben. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 

adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy 

megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

Játék szép kürthangon. 



Portato, tenuto hangindítás. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

Játék kifejező, szép kürthangon Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

Széles dinamikai skála alkalmazása. 

4. évfolyam „B” tagozat 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

 

5 évfolyam „B” tagozat 

Játék szép kürt hangon. 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. Transzponálás esz-kürtben. 

 

6 évfolyam „B” tagozat 

Játék szép kürt hangon. 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás esz- és d kürtben. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

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

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 



- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a klasszikus hangterjedelemben, 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező kürthangot képezni, 

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

- törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges technikával, 

- tudjon önállóan hangolni, 

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

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

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 

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

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

kiejteni és leírni azokat, 

- ismerje a kürt történetét, rokon hangszereit, 

- ismerje a kürt szerepét különböző zenei korszakokban. Legyen képes 

- Egy kantiléna, 

- Egy gyakorlat, 

- Egy darab, vagy tétel előadására. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak: 

- egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat, nyelvvel 

és kötve, negyed és nyolcad értékekben), 

- egy kantiléna, 

- két etűd, 

- egy előadási darab - ajánlott: J. Skroup: B-dúr koncert (rövid kadenciával), L. V. Beethoven: 

Románc, J. Concone: Téma és variáció, vagy ehhez hasonló nehézségű darab - előadására 

kotta nélkül 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes tanulók tudásszintje között jelentős különbség 

alakulhat ki képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján, ezért elsősorban a fejlesztés 

lehetséges irányait és céljait fogalmazzuk meg. 

A továbbképző évfolyamok fő célja a zenei műveltség elmélyítése és a zenélési kedv 

ébrentartása. 



7. évfolyam „A” tagozat 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (esz, d, c). 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (e, esz, d, c, g). 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (e, esz, d, c, g, fisz). 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (minden transzpozíció). 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulói nem zenei jellegű közismereti tanulmányaik 

mellett is meg akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét, hogy elkerüljék a korai 

pályaválasztást.  

7. évfolyam „B” tagozat 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (minden transzpozíció). 

 



8. évfolyam „B” tagozat 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (e, esz, d, c, g). 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (e, esz, d, c, g, fisz). 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (e, esz, d, c, g, fisz). 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

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

munkásságát. 

Legyen képes 

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

légzéstechnika alkalmazására, 

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

intonációval játszani, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával, 

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

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

- az előadási darabokat fejből játszani, 

- technikai szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, 

- igényesebb kamarazenei művek előadásában közreműködni. Rendelkezzék 

- a zenei kifejezést lehetővé tevő képzelőerővel, technikával, formálókészséggel, 

- koncentrálóképességgel, 



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

kamarazenéléshez szükséges. 

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

A tanuló legyen képes 

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

játszani, 

- az ajaktrilla megvalósítására. 

 

Akkordikus tanszak tantárgyai: hárfa, gitár, ütő 

HÁRFA 

Az alapfokú művészetoktatás hárfa tantárgyának hangszere a kampós (ír) - hárfa és a pedálos 

(koncert) hárfa. 

Előképző évfolyamok 

Az előképző célja a tanuló hangszeres készségének, zenei érzékének felmérése, a 

hangmagasság, ritmus iránti fogékonyságának, zenei memóriájának fejlesztése. 

1. évfolyam 

Ujjgyakorlatok, szekvenciák játszása. 

Gyermekdalok, népdalok hárfázása egyszerű kísérettel  

2. évfolyam 

Ujjgyakorlatok, szekvenciák játszása. 

Gyermekdalok, népdalok hárfázása egyszerű kísérettel. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Rövid terjedelmű, skálamozgást vagy akkordfelbontást tartalmazó etűdök és előadási 

darabok játszása Bemard Andres: Marelles nehézségi szintjén. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Tizenhatod mozgást, pontozott ritmusokat tartalmazó etűd játszása az alábbi sorozatokból: 

- Alberti: 12 etűd 

- Bemard Andres: Charades 

- Nadermann: 15 etűd 

Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Hosszabb terjedelmű, változatosabb ritmusképleteket tartalmazó etűdök játszása az alábbi 

sorozatokból: 



- Snoer: Harfenstudien im arpeggierten Stile op. 42 

- Schuecker: Thema mit Variationen 

- Alberti: 10 études progressives et techniques 

Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

4. évfolyam „A” tagozat 

Egy adott technikai feladatot (pl. üveghang, csúszás) feldolgozó, nagyobb terjedelmű etűd 

játszása az alábbi sorozatokból: 

- Bochsa: 50 lecons progressives 

- Bochsa: 40 celebres études pour la harpe op. 318 

- Nadermann: 30 Fortschreitende Etüdén 

Az etűdökhöz hasonló nehézségű, különböző stílusú előadási darabok. 

5. évfolyam „A” tagozat 

Mérsékelt tempójú, nehezebb ritmusképleteket tartalmazó, fejlettebb pedáltechnikát igénylő 

etűdök játszása az alábbi sorozatokból: 

- Zabel: Schule für Harfe I-IV. kötet 

- Nadermann: 24 Praeludium 

Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

6. évfolyam „A” tagozat 

Virtuózabb technikát igénylő (pl. trilla), modern zenei effektusokat is alkalmazó nagyobb 

terjedelmű etűdök játszása az alábbi sorozatokból: 

- Nadermann: 18 Etüden für die höhere Ausbildung 

- Bochsa: 18 études pour harpe 

Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

2. évfolyam „B” tagozat 

Akkordfelbontást, arpeggiót, oktávmozgást, csúszást tartalmazó etűdök játszása az alábbi 

sorozatokból: 

- Snoer: Harfenstudien im arpeggierten Stile op. 42 

- Schuëcker: Thema mit Variationen 

- Alberti: 10 études progressives et techniques 

- B. Andres: Charades 

Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

3. évfolyam „B” tagozat 



Nagyobb hangterjedelmű, futamjátékot, étouffét, glissandót tartalmazó etűdök játszása az 

alábbi sorozatokból: 

- Bochsa: 50 lecons progressives 

- Nadermann: 30 Fortschreitende Etüden 

Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: Négy különböző korból származó mű: 

- Egy etűd, 

- Egy barokk tétel, 

- Két előadási darab, amelyben lehet kamara mű is. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

4. évfolyam „B” tagozat 

Egy adott technikai feladatot (pl. üveghang, csúszás, trilla, bisbigliando) feldolgozó, nagyobb 

terjedelmű etűd játszása az alábbi sorozatokból: 

- Zabel: Schule für Harfe I-IV. kötet 

- Nadermann: 24 Praeludium 

Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

5. évfolyam „B” tagozat 

Nehezebb ritmusképleteket tartalmazó, pergőbb játékot, fejlettebb pedáltechnikát igénylő 

etűdök játszása az alábbi sorozatokból: 

- Bochsa: 25 Exercice op. 62 

- Posse: Sechs kleine Etüden 

Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

6. évfolyam „B” tagozat 

Virtuózabb technikát igénylő, különféle díszítéseket alkalmazó, igényes szólamvezetést 

kívánó etűdök és darabok játszása az alábbi sorozatokból. 

- Nadermann: 18 Etüden für die höhere 

- Bochsa: Celebres études pour la harfe I. /op. 318 

Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

„A” tagozat 

A tanuló 

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

hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva megszólaltatni 



- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására, a kampók vagy a pedálok biztonságos 

kezelésére 

- legyen jártas vagy az ír hárfa (kampós), vagy a koncert hárfa (duplapedálos) használatában 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangon játszani 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges technikával, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 

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

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival 

- tudjon önállóan hangolni 

- felkészültségének szintjén, tudjon kamarazenei együttesben vagy zenekarban 

közreműködni 

Ismerje 

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

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

műszavakat és ezek jelentését, 

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

és leírni azokat, 

- a hárfa történetét, 

- a hárfa szerepét különböző zenei korszakokban. 

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

A tanuló legyen képes 

- tudásáról számot adni nagyobb lélegzetű művek koncertszerű körülmények között történő 

bemutatásával. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességük, teherbírásuk 

és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Az oktatás célja az egyéni 

hangszertudás, és a kamarazenei illetve a zenekari játék fejlesztésén át, a zenei műveltség 

elmélyítése és a zenélési kedv ébrentartása. 

7. évfolyam „A” tagozat 

Etűdök játszása az alábbi sorozatokból: 

- Bochsa: Celebres études pour la harfe II. /op. 318 

- Nadermann: Etudes et Preludes I. 



Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

- Önálló hangolás. 

8. évfolyam „A” tagozat 

Etűdök játszása az alábbi sorozatokból: 

- Nadermann: Etudes et Preludes II. 

- Nadermann: Sept sonates progressives op. 92 

- Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

- Önálló hangolás. 

9. évfolyam „A” tagozat 

Etűdök játszása az alábbi sorozatokból: 

- Bochsa: Celebres études pour la harfe /op. 62 

- Labarre: Grande études pour la harfe /op. 30 

Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

- Önálló hangolás, húrozás. 

10. évfolyam „A” tagozat 

Etűdök játszása az alábbi sorozatokból: 

- Bochsa: Celebres études pour la harfe I. /op. 34 

- Godefroid: 20 Melodikus etüd 

Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

- Önálló hangolás, húrozás 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulói nem zenei jellegű közismereti 

tanulmányaik mellett is meg akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét, ezért az 

„A” tagozatnál bővebb, átfogóbb tananyagot kell elvégezniük. 

7. évfolyam „B” tagozat 

Etűdök játszása az alábbi sorozatokból: 

- Bochsa: Celebres études pour la harfe II./op. 318 

- Nadermann: Etudes et Preludes I. 

Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

- Önálló hangolás, húrcsere. 

8. évfolyam „B” tagozat 

Etűdök játszása az alábbi sorozatokból: 

- Nadermann: Etudes et Preludes II. 

- Nadermann: Sept sonates progressives op. 92 



- Thomas: Selected studies for the harp 

Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

- Önálló hangolás, húrozás. 

9. évfolyam „B” tagozat 

Etűdök játszása az az alábbi sorozatokból: 

- Bochsa: Celebres études pour la harfe /op. 62 

- Labarre: Grande études pour la harfe /op. 30 

- Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

- Önálló hangolás, húrozás. 

10. évfolyam „B” tagozat 

Etűdök játszása az alábbi sorozatokból: 

- Bochsa: Celebres études pour la harfe I. /op. 34 

- Godefroid: 20 études mélodiques pour la harpe 

- Bach-Grandjany: 12 Etudes for Harp op. 45 

Az etűdökhöz hasonló nehézségű előadási darabok. 

- Önálló hangolás, húrozás. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

- a hangszer biztos kezelésére, 

- a dallamívek kirajzolására, árnyalt dinamikai megoldásokra, a harmóniaváltások 

érzékeltetésére. 

Ismerje 

- hangszere történetét és irodalmát, 

- és alkalmazza a tipikus hárfahangzásokat (étouffé, üveghang, pr?s de la table, arpeggio, 

csúszások, kéz- és pedál-glissando stb.). 

Legyen képes igényes tónusú, zengő, zajmentes hárfajátékra. 

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

A tanuló legyen képes tudását koncertszerű körülmények között bemutatni. 

GITÁR 

Az alapfokú művészetoktatás „klasszikus gitár” tantárgyának hangszere a hat húros, 

nylonhúrozású, hagyományos akusztikus gitár. 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 



Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és 

egyszerű népdalok játéka legalább pentaton, pentachord hangterjedelemben. 

Olyan könnyű gyakorlatok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok. 

2. évfolyam 

Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és 

egyszerű népdalok játéka legalább pentaton, pentachord, hexachord hangterjedelemben. 

Népdalfeldolgozások ostinato, vagy dudabasszus kísérettel. 

Olyan könnyű darabok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Egyszólamú népdalok eljátszása p, illetve i-m-a ujjakkal, tirando, vagy apoyando, váltott 

pengetéssel. 

Könnyű kétszólamú népdalfeldolgozások és előadási darabok együttpengetéssel. 

A többszólamúság megjelenésével - az egész tanulási folyamatban - ügyeljünk a gondos 

szólamvezetésre a ritmusértékek szólamonkénti pontos betartásával. 

Könnyű arpeggio pengetésű etűdök, előadási darabok sok üres húrral. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Könnyű kétszólamú darabok eljátszása. 

Az arpeggio pengetés egyszerű darabokban (pl. Carulli, Carcassi, Sor). 

Lapról játék az előző év nehézségi szintjén. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Egy adott technikai problémát feldolgozó etűd megvalósítása (pl. kötés, kisbarré). 

Az első fekvés összekapcsolása más fekvésekkel egy mérsékelt tempójú etűdben, vagy 

előadási darabban. 

Könnyű tánctétel jellegzetességeinek megvalósítása. 

4. évfolyam „A” tagozat 

Reneszánsz, barokk tánctételek és klasszikus darabok stílusos megszólaltatása. 

Terjedelmesebb etűd megtanulása. 

Rövid, könnyű XX. századi vagy kortárs darabok megtanulása. 

5. évfolyam „A” tagozat 

Mérsékelt tempójú etűd, amely magasabb fekvéseket is érint. 

Klasszikus tánctételek (pld. Sor Walzerek) előadása. 

Romantikus, (pld. Marschner: Bagatell) és XX. századi, vagy kortárs darabok (Pld. Brouwer 

Etűd VI-X.) eljátszása. 



6. évfolyam „A” tagozat 

Tudni kell a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) tételét helyes 

tempóarányokkal játszani. 

Tanuljon meg a tanuló egy terjedelmesebb, vagy élénkebb tempójú etűdöt is. 

Játsszon a romantikus, XX. századi, és kortárs zeneszerzők műveiből. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

- Egy etűd, 

- Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi, vagy 

kortárs darab. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, 

hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek. 

2. évfolyam „B” tagozat 

Az arpeggio pengetés megvalósítása egyszerű etűdben (Carcassi, Carulli, Sor). 

A dinamikai árnyalás gyakorlati megvalósítása. 

Az első fekvés más fekvéssel való összekapcsolása egyszerű etűdben vagy előadási darabban. 

A reneszánsz táncok jellegzetességeinek megfigyelése. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

- Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

- Egy etűd, 

- Három különböző jellegű darab. 

3. évfolyam „B” tagozat 

Barokk és klasszikus tánctételek díszítése. 

Nehézségi szint: Brescianello, G. Sanzés könnyebb Weiss darabok, Sor: Etűdök op. 31, op. 

35 sorozat és Walzerek. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

- Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

- Egy etűd, 

- Három különböző jellegű darab 

4. évfolyam „B” tagozat 

Különböző fekvések használata etűdökben. 



Klasszikus tánctétel, romantikus vagy impresszionista darabot, illetve rövid XX. századi 

műveket stílushű előadása. 

Nehézségi szint: Aguado: Etűdök, Carcassi: Etűdök op. 60, Ponce: Prelűdök stb. 

5. évfolyam „B” tagozat 

Játsszon a tanuló reneszánsz műveket. 

Tudja előadni helyes tempóaránnyal a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) 

tételét. 

Tanuljon meg a tanuló legalább egy terjedelmes etűdöt is. 

Szólaltasson meg legalább egy mérsékelt tempójú romantikus művet. 

Nehézségi szint: L Milan pavane-jai, de Visée tánctételei, könnyű Tarrega-, Marschner-

darabok, Carcassi: Etűdök op. 60. 

6. évfolyam „B” tagozat 

Különböző karakterű, nehezebb barokk tánctételek előadása. 

Technikafejlesztés gyors előadási darabokkal, illetve etűdökkel. 

Nehézségi szint: Bach-szvitek/partiták könnyebb tánctételei, Legnani, Sor darabjai, Carcassi: 

Etűdök op. 60, Brouwer-etűdök, Villa-Lobos-prelűdök. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

„A” tagozat 

A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 

Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző stílusú 

darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt 

hangszerjátékot valósítson meg. 

Ismerje 

- a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 

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

műszavakat és ezek jelentését, 

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

és leírni azokat. 

Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: 

- a fekvésjátékot, fekvésváltást, 

- a kis és nagy barré-t, 

- a kötéseket (ráütés, elpengetés), 

- a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel, 



- az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit, 

- a törtakkord megszólaltatását, 

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

Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására: 

- dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler-darabok), 

- harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani), 

- egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion, 

Robert de Visée). 

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

zenei alapismeretekkel és technikai készségekkel. 

Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 

   

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 

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

pengetéssel is, kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok, 

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

- 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű, 

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

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. A teljes anyagot 

kotta nélkül kell előadni. 

  

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

7. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a 

szólamvezetések pontos megvalósítására. 

Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra. 

8. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit. 

Az előadásmód fejlesztése a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába. 

9. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

- Egy etűd, 



- Három különböző stílusú előadási darab. 

10. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

- Egy etűd, 

- Három különböző stílusú előadási darab. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a 

szólamvezetések pontos megvalósítására. 

Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

- Egy etűd, 

- Három különböző stílusú előadási darab. 

8. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit. 

Fejlődjön játéka a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába. 

Legyen képes adottságainak megfelelően intenzív zenei gesztusok megvalósítására. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

- Egy etűd, 

- Három különböző stílusú előadási darab. 

9. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére. 

Gazdag hangszínek és karakterek megvalósítására. 

Többtételes szvit vagy szonáta megtanulására. 

Könnyebb barokk versenymű egy tételének előadására. 

A kortárs zenében előforduló hangeffektusok kivitelezésére. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

- Egy etűd, 

- Három különböző stílusú előadási darab. 

10. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére. 

Gazdag hangszínek és karakterek megvalósítására. 

Többtételes szvit vagy szonáta megtanulására. 



Könnyebb barokk versenymű egy tételének előadására. 

A kortárs zenében előforduló hangeffektusok kivitelezésére. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

„A” tagozat 

A tanuló legyen képes tanulásának önálló folytatására, a zenei önképzés megvalósítására. 

Legyen olyan hangszerkezelési képességek birtokában, mely alkalmassá teszi az amatőr 

társas zenélésben felszabadult, aktív részvételre. 

„B” tagozat (Az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló jusson olyan hangszeres és előadói készségek birtokába, mely elérhetővé teszi 

számára a zenei pálya választásának lehetőségét, továbbtanulást magasabb iskolatípusokban. 

 

ÜTŐ 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Az általános iskola 1-2. évfolyamába járó gyermekek számára. Az egyéni foglalkozás mellett 

célszerű az együttes játékot is elkezdeni. 

Ritmusgyakorlat 

Ritmus-duó. 

Egyszerű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 

Nagyon könnyű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben. 

2. évfolyam 

Ritmusgyakorlat (a tanult anyagból). 

Ritmus-duó. 

Egyszerű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 

Nagyon könnyű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból. 

Dallamhangszeren népdal vagy egyszerű előadási darab eljátszása zongorakísérettel vagy 

együttesben. 

Egyszerű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben (hangszerváltás, verőváltás). 

Mozgáskoordináció: kéz-lábmozgások összehangolása (lábmérőhöz felezés, harmadolás, 

negyedelés) 



2. évfolyam „A” tagozat 

Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból. 

Dallamhangszeren megszólaltatott előadási darabok zongorakísérettel vagy együttesben. 

Nehezebb szólamok megszólaltatása kamaraegyüttesben. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Előkéket tartalmazó gyakorlatok eljátszása. 

Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren. 

Nehezebb szólamok eljátszása kamaraegyüttesben. 

Rövid rudimental szóló kisdobon 

4. évfolyam „A” tagozat 

Tremolós gyakorlatok megszólaltatása. 

Hangszerváltások együttesben. 

Üstdob-gyakorlatok megszólaltatása. 

Az üstdob pontos hangolása, együttesben való alkalmazása. 

Tremolós üstdob-gyakorlatok. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

Az első négy évfolyam alapozó időszakának elvégzése után, a tanszak speciális státuszából; 

sokrétűségéből, összetettségéből fakadóan lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak a 

differenciálódásra. Az 5. évfolyamtól vagy a dobolást preferálja a tanuló, (pl. drum set) vagy 

a dallamhangszereken való játékot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a szinten már nem lehet 

elvárni, hogy valaki a különböző technikai, intonációs és zenei felkészültséget igénylő, több 

ezer féle ütőhangszer mindegyikén kimagasló teljesítményt nyújtson. Ennek megfelelően kell 

értelmezni az alábbi követelmények - és a hangszerkezelés meghatározását, tekintettel a 

jelentős egyéni különbségekre. 

Játék dobszerelésen: 

- hangsúlyok kiosztva, 

- kisdob-nagydobjáték: parallel -, ill. komplementer szólamok 

A szerzett készségeknek megfelelő szintű művek előadása dallamhangszeren. 

6. évfolyam „A” tagozat 

A szerzett készségeknek megfelelő nehézségű, hosszabb lélegzetű mű stílushű 

megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon). 

Dobszerelésen tánczenei-vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal. (periodikus tagolás) 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 



A „B” tagozaton tanuló tanulók átlagosnál jobb képességei, és a rendelkezésre álló magasabb 

óraszám lehetővé teszi számukra a zenei ismeretek megszerzése és hangszerkezelés 

fejlesztése terén, hogy az „A” tagozatos tanulókhoz képest nagyobb mennyiségű anyagot 

sajátítsanak el, magasabb szinten. 

3. évfolyam „B” tagozat 

Előkéket tartalmazó gyakorlatok eljátszása. 

Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren. 

Nehezebb szólamok eljátszása kamaraegyüttesben. 

Rövid rudimental szóló kisdobon. 

4. évfolyam „B” tagozat 

Tremolós gyakorlatok megszólaltatása. 

Bonyolultabb hangszerváltások együttesben. 

Üstdob-gyakorlatok megszólaltatása (lehetőség szerint 3-4 hangszeren is). 

Az üstdob pontos hangolása, együttesben való alkalmazása. 

Tremolós üstdob-gyakorlatok. 

5. évfolyam „B” tagozat 

Az első négy évfolyam alapozó időszakának elvégzése után, a tanszak speciális státuszából; 

sokrétűségéből, összetettségéből fakadóan lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak a 

differenciálódásra. Az 5. évfolyamtól vagy a dobolást preferálja a tanuló, (pl. drum set) vagy 

a dallamhangszereken való játékot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a szinten már nem lehet 

elvárni, hogy valaki a különböző technikai, intonációs és zenei felkészültséget igénylő, több 

ezer féle ütőhangszer mindegyikén kimagasló teljesítményt nyújtson. Ennek megfelelően kell 

értelmezni az alábbi követelmények- és a hangszerkezelés meghatározását, tekintettel a 

jelentős egyéni különbségekre. 

Játék dobszerelésen: 

- hangsúlyok kiosztva 

- kisdob-nagydobjáték: paralel -, ill. komplementer szólamok 

Kétszólamú játék dallamhangszeren. 

A szerzett készségeknek megfelelő szintű művek előadása dallamhangszeren. 

Rudimental szóló dobszerelésen. 

6. évfolyam „B” tagozat 

A szerzett készségeknek megfelelő nehézségű, hosszabb lélegzetű mű stílushű 

megszólaltatása dallamhangszeren, kotta nélkül (Pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele 

vibrafonon). 



Dobszerelésen tánczenei-, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal (periodikus tagolás). 

Szólójáték dobszerelésen. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

- az alapfokú művészeti iskolában használatos ütőhangszereket, ezek magyar és 

leggyakrabban használt idegen nyelvű elnevezéseit, 

- a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, a helyes ütéstechnikákat, 

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

műszavakat és ezek jelentését, 

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

és leírni azokat. 

Legyen képes a tanuló 

- kotta hű játékra és lapról olvasásra folyamatos, mérsékelt tempóban, 

- árnyalt dinamikák alkalmazására, a hangszínbeli különbségek felismerésére és 

megvalósítására, 

- különböző végtagjainak összehangolt mozgására, illetve függetlenítésére 

- a speciális technikai elemek alkalmazására a különböző hangszereken (tremolo, előkék, 

egyszerű függetlenítés), 

- hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt előadására, 

- az üstdob önálló hangolására, 

- a különböző ütőhangszerek eltérő kézrendi problémáinak megoldására, 

- rugalmas beilleszkedésre kamarazenei együttesbe, 

- céltudatos, módszeres gyakorlásra 

- pontos tempótartásra. 

 

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

- legyen képes a tanuló hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt 

előadására 

- legyen képes a tudásáról pódiumon is számot adni. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes tanulók tudásszintje között jelentős különbség 

alakulhat ki képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján. Ezt a különbséget a továbbképző 

osztályokban növelheti a közismereti iskolákban jelentkező eltérő mértékű terheléstől és az 



iskolán kívüli más elfoglaltság mértékétől függő gyakorlási idő, valamint a zenetanulás eltérő 

iránya és célja. Vagy az egyéni hangszertudás fejlesztése, vagy a kamarazenei illetve a zenekari 

játék fejlesztése kerül előtérbe. Ezért elsősorban a fejlesztés lehetséges irányait és céljait 

fogalmazzuk meg. 

7. évfolyam „A” tagozat 

Az alapfokú zeneiskolai tanulmányok során szerzett ismeretek és készségek 

továbbfejlesztése és elmélyítése. 

A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

Kisdob darabok előadása rudimental technikával. 

Egykezes hangsúlyozás dobszerelésen kiosztva, kétlábas ostinato szólamokkal. 

8. évfolyam „A” tagozat 

A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 

A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

Előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 

Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darabok előadása 

kisdobon. 

Megfelelő hangtónus kialakítása dobszerelésen. 

Komplementer játék három eltérő dinamikájú hangszeren, páros vagy páratlan osztásban, 

periodikus tagolással. (Bass Drum - Hi Hat ütve - Snare Drum) 

9. évfolyam „A” tagozat 

Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

Magabiztos kottaolvasás basszuskulcsban. 

Bonyolultabb etűd vagy szólam előadása 3 vagy 4 timpanin. 

Autentikus latin ritmusok 2 congán, alapszinten. 

Seprűvel való játék dobszerelésen. 

10. évfolyam „A” tagozat 

A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 

A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

Négyverős előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása dallamhangszeren. 

Különböző zenekarokban önálló kíséret - ill. szólójáték dobszerelésen. 

„Ad Libitum” - dobszóló szerelésen. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 



A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulói nem zenei jellegű közismereti 

tanulmányaik mellett is meg akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét. Ebből 

következik, hogy az „A” tagozatnál bővebb, átfogóbb tananyagot kell elvégezniük magasabb 

szinten. Itt nyílik igazán lehetőség arra is, hogy megismertessük a legkorszerűbb játékmódokat, 

mint pl. a Moeller-féle ütéstechnikát, az ujjmozgások kidolgozását, a kar -, a csukló -, és az 

ujjak mozdulatainak összehangolását, hogy elsajátítsunk modern gyakorlási metodikákat; pl. 

playback „minus one”-os felvételekhez, számítógépes zenei programok alkalmazása, hogy 

megfelelően kiválasztott zenei anyagok hallgatásával elmélyedjünk az improvizációk 

gyakorlásában, stílusok elemzésében. 

7. évfolyam „B” tagozat 

Az alapfokú zeneiskolai tanulmányok során szerzett ismeretek és készségek 

továbbfejlesztése és elmélyítése. 

A kiválasztott zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása minden hangszercsoportban. 

Többféle - nyomott és pattintott - előkéket tartalmazó kisdob darab előadása. 

Egykezes hangsúlyozás dobszerelésen kiosztva, kétlábas ostinato szólamokkal - 

improvizálva is. 

Kidolgozott pedáljáték lábcintányéron, felemelt sarokkal. 

8. évfolyam „B” tagozat 

A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 

Magabiztos lapról olvasási készség. 

Előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 

Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darabok előadása 

kisdobon. 

Megfelelő hangtónus kialakítása dobszerelésen. 

Komplementer játék három eltérő dinamikájú hangszeren, páros és páratlan osztásban, 

periodikus tagolással, improvizálva is. (Bass Drum - Hi Hat ütve - Snare Drum) 

9. évfolyam „B” tagozat 

Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

Magabiztos kottaolvasás basszuskulcsban. 

Bonyolultabb etűd vagy szólam előadása 3 vagy 4 timpanin. 

Autentikus latin ritmusok 2 congán, alapszinten (esetleg szólójáték). 

Seprűvel való játék dobszerelésen. 



Poliritmikus - és polimetrikus függetlenítési gyakorlatok dobszerelésen, (lábak páros, kezek 

páratlan osztásban játszanak és viszont: pl. 2 a 3-hoz, 3/8 - 4/4 egy időben, stb.) 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

„A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

- a legfontosabb ütőhangszerek múltját, származását, fejlődését, 

- az ütőhangszerek irodalmát. 

Legyen képes a tanuló 

- szép és kifejező hang képzésére a különféle ütőhangszereken, 

- nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök és előadási darabok 

megszólaltatására, 

- sűrű, egyenletes, árnyalt dinamikájú tremolo alkalmazására a különböző hangszereken, 

- zeneileg és technikailag tudatos, módszeres gyakorlásra, a művek önálló megtanulására, 

- értelmes, tagolt, kifejező előadásmódra. 

- stílushű előadásmódok alkalmazására kíséret, illetve szóló funkcióban 

- poliritmikus, illetve polimetrikus játékra 

Rendelkezzék a tanuló 

- megfelelő technikai felkészültséggel, előadói és formáló készséggel, 

- egyszerű improvizációhoz szükséges képzelőerővel, 

- biztos zenei memóriával és koncentrálóképességgel, 

- kamarazenéléshez és zenekari játékhoz szükséges lapról olvasási készséggel, 

- megfelelő gyakorlási módszerekkel, amelyekkel a megfelelő technikai készenlét gyorsan 

elérhető, 

- tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

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

Legyen képes a tanuló 

- stílushű előadásmódok alkalmazására zenekarban kíséret-, ill. szóló funkcióban 

- poliritmikus, ill. polimetrikus játékra 

- a tanuló legyen képes tudását pódiumon is bemutatni közreműködőként, vagy önálló 

koncertet adni. 

Rendelkezzék 

- olyan biztos hangszertudással, előadói készséggel, zenei ismeretekkel, amelyek birtokában 

zenei pályára is irányítható 



10. évfolyam „B” tagozat 

Színvonalas pódiumi szereplés, zenekari - és szólójáték. A választott zenei anyag stílushű, 

értelmesen tagolt előadása. 

A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 

Igényes intonáció, magas szintű pedálkezeléssel. 

Négyverős előadási darabok értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása dallamhangszeren. 

Virtuóz szólódarab kisdobon. 

Különböző zenekarokban önálló kíséret - ill. szólójáték dobszerelésen. 

Seprűvel való játék, különböző stílusokban. 

„Ad Libitum” - dobszóló szerelésen. 

 

 

 

 

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, orgona 

ZONGORA 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Az életkori és egyéni sajátosságok miatt a haladás üteme személyre szabott. Az oktatási 

programot és az alkalmazott tanári módszert az éneklésre, az ösztönösségre és a gyermeki 

alkotófantáziára alapozva kell kialakítani. 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve 

kétkezes változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

2. évfolyam 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve 

kétkezes változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

Kottaolvasás kezdő szinten. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 



Az 1. évfolyam tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori 

sajátosságainak figyelembevételével készült. 

Egyszerű népdalfeldolgozások, négykezesek. 

A megismert stílusokat képviselő művek kottahű megszólaltatása. 

Kottaolvasás violin- és basszuskulcsban. 

A tudásszintnek megfelelő zenei anyag egy részének memorizálása, az otthoni gyakorlás 

kialakítása. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk, 

klasszikus, XX. századi művek. 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Pontos kottaolvasás, ritmikusság, tempótartás. 

Felszabadult játszóapparátus. 

Az évfolyam zenei követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: barokk, 

klasszikus (triós forma vagy szonatina), karakterdarab, XX. századi mű, 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

4. évfolyam „A” tagozat 

Tudatos memorizálás. 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és 

játéka: barokk, klasszikus, romantikus, XX. századi, és kortárs művek. 

Önállóan megtanult művek. 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni. 

Legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 

5. évfolyam „A” tagozat 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusú és karakterű 

művek előadása az évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel. 



Önállóan megtanult művek, a tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

6. évfolyam „A” tagozat 

Természetes hangszerkezelés. 

Zenei stílusismeret, a játszandó művek értelmes előadása. 

Zenei karakterek megoldása. 

Pedálok helyes használata. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

2. évfolyam „B” tagozat 

Folyamatos kottaolvasás. 

A tanult zeneművek, karakterdarabok, barokk/J. S. Bach, klasszikus, Bartók és egyéb XX. 

századi, kortárs (köztük virtuóz jellegű) művek stílushű megszólaltatása. 

A tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

3. évfolyam „B” tagozat 

Zongorázás könnyed folyamatossággal. 

A kotta helyes olvasása és megszólaltatása. 

Önállóan megtanult darabok. 

Megfelelő koncentráció, a tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

4. évfolyam „B” tagozat 

Értelmes, muzikális formálás, tudatos és önálló munka. 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek előadása. 

Bach- vagy más barokk mű, teljes szonatina, romantikus, XX. századi (kortárs és Bartók), 

virtuóz jellegű művek. 

A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

5. évfolyam „B” tagozat 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek stílusos előadása. 



Bach-vagy más barokk mű, Scarlatti szonáta, klasszikus szonatina vagy szonáta, romantikus, 

XX. századi (kortárs és Bartók) mű. 

A metrum, ritmus, valamint a tempótartás pontossága. 

Az anyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

6. évfolyam „B” tagozat 

Kottahű zongorázásra való törekvés, 

Eddig tanult stílusok önálló, igényes megszólaltatása: önállóan megtanult darabok. 

A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

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

húrozat, hangolás, rezonáns szekrény), 

- a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 

- a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, a hangszerre vonatkozó speciális 

utasításokra (pl. una corda, prol. ped.), 

- a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit, 

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

és leírni azokat. 

Legyen képes 

- természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 

- egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 

- tudatos, önálló gyakorlásra, 

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

hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 

staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) használni, 

- a játszandó zongoraművek értelmes tagolására, 

- a zenei karakterek megvalósítására, 

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



- életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, 

dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

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

Rendelkezzék 

- biztonságos kotta- és lapról olvasási készséggel, 

- adottságainak megfelelő zenei memóriával, 

- képességei alapján kiművelt zenei hallással. 

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

A tanuló ismerje 

- a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét, 

Legyen képes 

- a kottában előforduló jelek, zenei műszavak és a hangszerre vonatkozó speciális utasítások 

(pl. una corda, prol. ped.), értelmezésére és használatára 

- a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseinek használatára 

- tudatos, önálló gyakorlásra 

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

hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 

staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

Rendelkezzék 

- biztos zenei memóriával és technikai tudással 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

7. évfolyam „A” tagozat 

Ismerje a főbb harmóniai elemeket. 

A zongoraművek különböző karakterjegyeit, a hozzákapcsolódó hangszeres megoldásokkal. 

A tananyag körülbelül egyharmadát kotta nélkül játszandó. 

8. évfolyam „A” tagozat 

A skála különböző billentésmódokban történő eljátszása. 

Alkalmazása a zenei stílusokban. 

Zenei karakterek megvalósítása. 

9. évfolyam „A” tagozat 

Helyes pedálozás. 

A művek értelmes előadása. 

A zeneműveknek megfelelő billentésmód kialakítsa. 



A helyes tempók alkalmazása. 

10. évfolyam „A” tagozat 

Zenei karakterek hangszín és tempóbeli megvalósítása. 

Érzékeny zenei kíséret kialakítása. 

A különböző billentésmódok megfelelő alkalmazása. 

Stílushű előadása a műnek. 

7. évfolyam „B” tagozat 

Fokozott önállóság a darabok tanulása során. Stílushű előadás a tempónak megfelelően. 

Differenciált pedál használat. 

8. évfolyam „B” tagozat 

Különböző díszítések stílushű alkalmazása. 

Az Alberti basszus könnyed és biztonságos játéka. 

A polifon hallás érzékenysége. 

A zongora hang igényes megszólalására való törekvés. 

A kontrollált gyakorlás igénye. 

9. évfolyam „B” tagozat 

Árnyaltabb hangszínek megoldása, differenciált kíséret alkalmazása. 

Tudatos, és érzékeny pedál használata. 

Biztonságos technikai tudás. 

10. évfolyam „B” tagozat 

Képes legyen a tanuló tehetségéhez mérten a mű tudatos interpretációjára. 

Legyen állóképessége és biztonságos technikai tudása a tanulónak a nagyobb zenei művek 

előadásához. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. Sz. 

Richter, Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György...), 

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

zongorára vonatkozó speciális utasításokra. 

Legyen képes 

- technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára, 



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

hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 

staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

- saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére, 

- a zongorapedálok tudatos használatára, 

- a zongoraművek formálására és kifejező előadására. 

Rendelkezzék 

- olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására, 

- az együttzenélés igényével. 

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

A tanuló legyen képes 

- a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

- skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 

- a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni, 

- a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére, 

- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 

- a zongorapedálok tudatos és változatos használatára. 

Rendelkezzék 

- megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással, 

- biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 

- megfelelő lapról olvasási készséggel. 

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

alapján - adott esetben - legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére. 

 

ORGONA 

Az orgonatanulmányok megkezdése előtt legalább 4 év előzetes zongoratanulmány elvégzése 

javasolt. 

Előképző évfolyam 

1. évfolyam 

Egyszerűbb manualiter darabok. 

Biztonságos pedáljáték (pedálgyakorlatok, pedálskálák). 

Két manuál és pedál összjáték-gyakorlat, vagy korálelőjátékok, esetleg egyházi népénekek 

pedállal. 



A tanult műveket kottahűen, metrum- és ritmushűen, a megismert technikák alkalmazásával 

kell eljátszani. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Az orgona felépítésének vázlatos ismerete: sípok, levegőellátás, a játszóasztal és 

berendezései. 

A legfontosabb regiszternevek, lábszámozás. 

A manuál és a pedál összjátékának megvalósítása egyszerűbb művekben. 

Kisebb művek eljátszása tisztán, kottahűen, a metrum és ritmus követelményeit szem előtt 

tartva, a zenei tartalom kifejezésével. 

2. évfolyam „A” tagozat 

A különféle stílusok, a hozzájuk tartozó játékformák ismerete. 

A regisztrálás alapjainak önálló alkalmazása. 

Alapvető ujj- és lábrendek készítése. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló különböző karakterű, műveket megformálni és egyéni adottságainak 

megfelelően, művészi módon előadni. 

4. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes a tanuló nagyobb lélegzetű, virtuózabb művek stílusos, pontos és kifejező 

előadására. 

Legyen képes a játék folyamata alatt önmagát kontrollálni. 

Legyen képes egy kb. 15 perces műsort folyamatosan, koncentráltan eljátszani és 

megformálni. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra azokat a tanulókat irányítjuk, akik kimagasló képességűek, zenei pályára 

készülnek és meg tudnak felelni a zeneileg, technikailag és mennyiségileg magasabb 

elvárásoknak. 

2. évfolyam „B” tagozat 

A különféle stílusok, a hozzájuk tartozó játékformák ismerete. 

A regisztrálás alapjainak önálló alkalmazása. 

Alkatának megfelelő ujj- és lábrendek készítése. 

Természetes, folyamatos játékmód. 



3. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló különböző karakterű, nagyobb lélegzetű műveket megformálni és egyéni 

adottságainak megfelelően művészi módon előadni. 

Ennek érdekében a tananyagon keresztül fejlődjön a tanuló manuál és pedál összjátéka, 

négyszólamú manuáljátéka, és alapozza meg a nagyobb művek előadásához szükséges 

technikai készségeket. 

Legyen képes a virtuózabb pedáljáték alkalmazására, valamint a manuál és pedál összjátékára 

magasabb szinten. 

4. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes a tanuló nagyobb lélegzetű, virtuózabb művek stílusos, pontos és kifejező 

előadására. 

Legyen képes a játék folyamata alatt önmagát kontrollálni. 

Legyen képes egy kb. 30 perces műsort folyamatosan, koncentráltan eljátszani és 

megformálni. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

5. évfolyam „A” tagozat 

A folyamatos, hibátlan játék biztosítása 

Az orgona játszóapparátusának önálló és biztos használata. 

6. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes a virtuózabb pedáljáték alkalmazására, valamint a manuál és pedál összjátékára 

magasabb szinten. 

7. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló egyen képes nagyobb lélegzetű, virtuózabb művek pontos, stílusos és kifejező 

előadására. 

Tudja önmagát a játék folyamán kontrollálni. 

8. évfolyam „A” tagozat 

Ismerje a tanuló hangszere repertoárját, fontosabb zeneszerzőit. 

Legyen jártas a barokk zene hangzás- és formavilágában, tudja alkalmazni az ennek 

megfelelő zenei-technikai elemeket (artikuláció, díszítések, regisztrálás). 

Tudjon egy kb. 35-40 perces műsort folyamatosan, koncentráltan eljátszani. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 



5. évfolyam „B” tagozat 

A folyamatos, hibátlan játék biztosítása (először a tanulandó művek nehéz részei kerüljenek 

technikai kidolgozásra). 

Az orgona játszóapparátusának önálló és biztos használata. 

6. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes a virtuózabb pedáljáték alkalmazására, valamint a manuál és pedál összjátékára 

magasabb szinten. 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló legyen képes nagyobb lélegzetű, virtuózabb művek pontos, stílusos és kifejező 

előadására, tudja önmagát a játék folyamán kontrollálni. 

Képes legyen önálló harmonizálásra 

8. évfolyam „B” tagozat 

Ismerje a tanuló hangszere repertoárját, fontosabb zeneszerzőit. 

Legyen jártas a barokk zene hangzás- és formavilágában, tudja alkalmazni az ennek 

megfelelő zenei-technikai elemeket (artikuláció, díszítések, regisztrálás). 

Tudjon egy kb. 35-40 perces műsort folyamatosan, koncentráltan eljátszani. 

Legyen képes harmonizálási és improvizációs feladatokra 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje hangszere irodalmát, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 

Legyen képes 

- a különböző korok műveit biztos technikával, stílushűen megszólaltatni és zenei élményt 

nyújtani, 

- a romantikus stílus értelmi és kifejezésben sajátosságait megérezni és megvalósítani, 

- a művek karakterének megfelelően regisztrálni, valamint a saját alkatának megfelelő ujj- és 

lábrendeket önállóan készíteni, 

- új műveket önállóan megtanulni, repertoárját bővíteni. 

Rendelkezzék 

- a művek művészi előadásához szükséges képzelőerővel, előadói és formálókészséggel, 

- fejlett hallási kontrollal, 

- a hangszeréhez kapcsolódó stílus- és anyagismerettel, megfelelő repertoárral. 



 

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

A tanuló ismerje 

- a díszítések különböző fajtáit, és azok kivitelezésének eltérő nemzeti hagyományait, 

- a regisztrálás részletes szabályait. 

Legyen képes 

- az adott mű helyes metrikai, ritmikai és regisztrálási megoldására, 

- a barokk zenében tiszta szólamvezetésre, értelmes frazeálásra és artikulációra, a díszítések 

precíz alkalmazására. 

Rendelkezzék 

- a nehezebb művek megvalósítását lehetővé tevő technikával, 

- koncentrálóképességgel, 

- jó lapról olvasási készséggel, 

- harmonizálási és improvizációs készséggel 

 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka, nagybőgő 

HEGEDŰ 

A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválaszthatatlanok. 

Különösen áll ez a tanulás kezdeti éveire, amikor a zenei appercepció és a hangszeres 

mozgásérzetek még fejletlenek, s a tanuló valóban csak azt tudja helyesen megszólaltatni 

hangszerén, amiről intenzív hallási élménye van. 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

A hangszerre irányuló mozgások természetes és jó irányú mozgása 

A tanulók figyelme irányuljon a hangszer szép hangon való megszólaltatására, és a tiszta 

intonációra való törekvésre. 

2. évfolyam 

Tudja a tanuló önállóan elhelyezni a hangszerét és vonóját 

Törekedjen a tiszta intonációra 

Tudjon kottát olvasni az egyszerűbb gyakorlatoknál 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Sajátítsa el a természetes mozgásműveleteket, ha kell, a tanár segítségével korrigáljon. 



Alakuljon ki a tanulójáték készsége az évfolyamban megjelölt hangkészleten belülegyszerű 

ritmusok alkalmazásával, mérsékelt tempóban. 

Olvasson folyamatosan abszolút hangnevekkel, törekedjen a tiszta intonációra. A zeneművek 

nehézségi szintje pl. Haydn: Dalocska, Lully: Dal. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége a 4#, 4b előjegyzésű skálák hangkészletén belül. 

Ismerje az új ritmusokat. 

Legyen képes a détachét, legatót (2, 4, 8 hang kötését) a tanult hangkészleten belül 

alkalmazni. 

Ismerje a dinamikára és a tempóra vonatkozó zenei kifejezéseket. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Bartók: Betyárnóta, Rameau: Rigaudon, Schubert: Német 

tánc. 

3. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló legyen képes az eddig tanult mozgásformák, vonástípusok folyamatos 

alkalmazására. 

Ismerje a zenei ékesítések egyszerűbb módozatait: előke, utóka, mordent, trilla. 

Törekedjen a tiszta intonációra az első fekvésben (szűkített és bővített hangközök). 

A tanuló ismerje az egyszerű fekvésváltásokat (azonos ujjak, üres húr alatti fekvésváltások). 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Járdányi: Magyar tánc, Stanley: Allegro grazioso, Händel: 

Gavotte. 

4. évfolyam „A” tagozat 

Ismerje a tanuló a 1/2 fekvést, a II. és III. fekvést, az egyszerűbb kettősfogásokat és 

akkordokat. 

Legyen képes a fekvésekben közlekedni (közvetítőhang). 

Tudja az eddig tanult vonásnemeket alkalmazni gyorsabb tempóban is. 

Legyen képes az emelt vonós és staccato játékmód alkalmazására. 

Ismerje a játszott zenei anyagban előforduló szakkifejezéseket. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Zathureczky: Gyermekeknek, Farkas: Régi magyar 

táncok, Steibelt: Uno ballo, Mozart: Andantino. 

5. évfolyam „A” tagozat 

Ismerje és játssza a dúr és moll hangsorokat (5#, 5b előjegyzésig) két oktávon keresztül az V 

fekvésig. 

Ismerje a IV és V fekvést. 



Legyen képes az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazására (emelt vonó, dobott 

vonó, staccato), zeneileg árnyaltabbá tételére, a vonós artikuláció használatára. 

Gyorsabb mozgású darabokat is szép hangon, értelmes frazeálással játsszon (bal kéz 

pergőtechnika). 

Alkalmazzon folyamatos vibratot az éneklő jellegű műveknél. 

Legyen képes az évfolyam anyagánál könnyebb műveket lapról eljátszani. 

A játszandó művek nehézségi szintje pl. Bartók: Gyermekeknek, Pergolesi: Siciliano, 

Beethoven: Menüett 

6. évfolyam „A” tagozat 

Rendelkezzék stílustapasztalattal a barokk művek játékában és szerezzen jártasságot a bécsi 

klasszikus és romantikus művek terén. 

Legyen kedve az önálló társas muzsikáláshoz, ambíciója új művek felkutatásához, terjessze 

ki érdeklődését korunk zenéje iránt. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

2. évfolyam „B” tagozat 

A II. és III. fekvés használata könnyebb hangnemekben. Egyszerűbb fekvésváltások, tanult 

zenei anyag játéka ujjrendváltozattal. 

Önálló hangolás. 

Hangsorok, népdalok, klasszikus etűdök és összetettebb zenei anyagok kotta nélküli előadása. 

3. évfolyam „B” tagozat 

Játsszon a tanuló szép és kifejező hangon. 

Billentése legyen mozgékony, rendelkezzen tapintási érzékenységgel. 

Rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben. 

Törekedjen a fekvésváltás vonóvezetéssel való ritmikai összehangoltságára. 

Alkalmazza helyesen a közvetítőhangokat a gyakorlásban, a vibratot a zene kifejező 

megformálása során. 

4. évfolyam „B” tagozat 

Játsszon a tanuló felszabadult hangszerkezeléssel, rendelkezzen karakterérzékeny 

vonótechnikával. 

Zenei igénnyel váltson fekvést, igazodjon a játszott mű tempójához és karakteréhez. 

Vibratoja legyen folyamatos, alkalmazza mozgalmasabb zenei anyagon is. 

Tudjon könnyebb műveket önállóan megtanulni. 



Könnyebb darabokat, valamint zenekari és kamaraművek egyszerűbb szólamait tudja lapról 

játszani. 

5. évfolyam „B” tagozat 

Memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből (etűdök is). 

Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez 

igazodó egyéni hangvételben. 

Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására 

Az év folyamán több alkalommal szerepeljen hangversenyen. 

6. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló hangszerkezelése legyen perspektivikusan megalapozott. 

Legyen képes tudatos helyezkedő-műveletekre a tiszta intonáció érdekében. 

A fekvésváltásokat és a vibratot a zenei folyamatokba illesztve, zavartalanul tudja megoldani. 

Az alapvonásokat tudja hajlékony, szép hangon játszani. 

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei 

karakterekkel és 

Dinamikai árnyalásokkal. 

Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek 

megválasztásában. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

- a fontosabb tempó- és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, 

nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése), 

- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

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

műszavakat és ezek jelentését, 

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

és leírni azokat. 



Legyen képes 

- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, 

értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően 

megszólaltatni, 

- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban 

lapról eljátszani, 

- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 

- technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

- tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes 

intonációra, 

- az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő vonóbeosztás 

alkalmazására, 

- szép hangon való, karakteres előadásra, 

- a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. Kottaolvasási 

készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 

- Háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 

- Két szabadon választott etűd, 

- Egy versenymű saroktétele, 

- Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási 

darab. A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok fő célja a zenei műveltség elmélyítése és a zenélési kedv 

ébrentartása. 

7. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes a tanuló a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók 

helyes megválasztására. 

8. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes oldott és rugalmas billentésre a magasabb fekvésben is. 

A fekvésváltás legyen könnyed és folyamatos. 

A tanuló tudjon tisztán intonálni a magasabb fekvésben is. 



 

9. évfolyam „A” tagozat 

Legyen a tanuló intonációs biztonsága fejlett a magasabb fekvésekben is. 

Tudjon hangszerén folyamatosan pergő trillát játszani. 

10. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére. 

Tudjon önállóan ujjazatot és vonásnemet változtatni a zenei kifejezés szolgálatában. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes a tiszta intonáció érdekében a balkéz tudatos helyezkedő műveleteire. 

Tudjon alapvonásokat hajlékony, szép hangon játszani. 

Legyen képes a megfelelő dinamikai váltásokra. 

8. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes hangszerén az alsó 5 fekvésben oldott és rugalmas billentésre. 

Könnyed és folyamatos fekvésváltás. 

Ritmikus pergőjáték. 

9. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló intonációs biztonsága terjedjen ki a fogólap egész területére. 

Tudjon folyamatos pergő trillát játszani. 

Legyen képes hangszerén átélni a játszott művek érzelmi tartalmát. 

10. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes egyéni adottságainak megfelelően művészi szándékú kifejezésre, a gazdagabb 

hangszínek és karakterek megvalósítására. 

Hangképzése legyen kifejező és árnyalt a zenei megformálás és hangvétel 

szuggesztivitásának természetes kialakítására 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat. 

Legyen képes: 

- a zenei kifejezés szolgálatába állítva a játék folyamata alatt is tudatosan irányítani, 

szabályozni hangszeres műveleteit, 

- kettősfogás-meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani, 



- egyenletes futamokat megszólaltatni, 

- mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani, 

- egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő 

egységben tükrözi zenei tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres felkészültségét, 

valamint előadókészségének érettségét. 

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

A tanuló legyen képes 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, 

élénk tempóban játszani, 

- különböző módon vibrálni, 

- a jobb és bal kéz játékának összehangolására, 

- a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére és a hozzájuk kapcsolódó alapvonások 

alkalmazására, 

- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 

- képzett hallással, 

- biztos memóriával, 

- koncentrálóképességgel, 

- megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

GORDONKA 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása 

egy húron. 

2. évfolyam 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása 

két húron. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó népdal, népdalfeldolgozás, vagy előadási darab eljátszása 

szomszédos húrokon, egy oktáv hangterjedelemben. 



2. évfolyam „A” tagozat 

Egy adott technikai feladatot feldolgozó 8-24 ütemes, szűkfogásos etűd (pl. Lee: 40 könnyű 

gyakorlat op. 70 kötetből) eljátszása. 

Tágfogás (és összekapcsolása szűkfogással) népdal vagy gyermekdal keretében. 16-32 

ütemes előadási darab eljátszása az évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Egy adott technikai feladatot feldolgozó tágfogásos etűd (pl. Lee: 40 könnyű gyakorlat op. 

70, vagy Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I. kötetből) eljátszása. 

Az első fekvés összekapcsolása valamely másik fekvéssel mérsékelt tempójú, könnyű 

ritmusú gyakorlatokban. 

Nagyobb terjedelmű (triós forma, vagy rondó) barokk, vagy klasszikus tánctétel első 

fekvésben, szűk- és tágfogásban. 

4. évfolyam „A” tagozat 

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú és fejlettebb vonókezelést igénylő etűd az első 

fekvésben (pl. Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I., Dotzauer-Klingenberg: 113 gyakorlat 

I.). 

Egyszerű ritmikájú, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. a Lee-iskola, vagy a 

Kummer-iskola kantilénás etűdjei). 

Barokk vagy klasszikus tánctétel, vagy romantikus darab stílusos előadása az első négy 

fekvésben. 

5. évfolyam „A” tagozat 

Közepes terjedelmű és mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. Lee op. 31 és op. 

131, Dotzauer-Klingenberg I.). 

A mélyebb fekvések és az átmeneti fekvések összekapcsolása rövid, könnyű gyakorlatokon. 

Az első négy fekvés folyamatos használatát igénylő előadási darab, vagy szonáta-tétel 

eljátszása. 

6. évfolyam „A” tagozat 

Nagyobb terjedelmű, differenciált vonókezelést kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, 

Dotzauer I-II., Kummer op. 57) eljátszása. 

Barokk szonáta-tételpár (lassú-gyors), vagy két különböző karakterű előadási darab 

eljátszása. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

2. évfolyam „B” tagozat 



Egy adott technikai feladatot feldolgozó tágfogásos etűd (pl. Lee op. 70, vagy Popper op. 

76/I. kötetéből) eljátszása. 

Nagyobb terjedelmű (triós forma, vagy rondó) barokk vagy klasszikus tánc szűk- és 

tágfogásban. 

3. évfolyam „B” tagozat 

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú és fejlettebb vonókezelést igénylő etűd az első 

fekvésben (pl. Popper op. 76/I., Dotzauer-Klingenberg I.). 

Egyszerű ritmikájú, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. a Lee-iskola, vagy a 

Kummer-iskola kantilénás etűdjei). 

Barokk vagy klasszikus tánctétel, vagy romantikus darab stílusos előadása az első négy 

fekvésben. 

4. évfolyam „B” tagozat 

Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. Lee op. 31, op. 131, 

Dotzauer-Klingenberg I.). 

A mélyebb fekvések és az átmeneti fekvések összekapcsolása rövid, könnyű gyakorlatokon. 

Az első négy fekvés folyamatos használatát igénylő előadási darab, vagy szonátatétel 

eljátszása. 

5. évfolyam „B” tagozat 

Nagyobb terjedelmű, differenciált vonókezelést kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, 

Dotzauer-Klingenberg I-II., Kummer: 10 melodikus etűd) eljátszása. 

Barokk szonáta-tételpár (lassú-gyors), vagy két különböző karakterű előadási darab 

eljátszása. Vagy: egy koncert, illetve concertino-tétel. 

6. évfolyam „B” tagozat 

Nagyobb technikai felkészültséget kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer-

Klingenberg I-II., Kummer op. 57, valamint Franchomme op. 35-ből és Merk op. 11-ből a 

könnyebbek) eljátszása. 

Komolyabb követelményeket támasztó barokk szonáta-tételpár (lassú-gyors) eljátszása (pl. 

Marcello, Vivaldi). 

Egy koncert-, illetve concertino-tétel, vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 



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

műszavakat és ezek jelentését, 

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

és leírni azokat, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

- az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, 

nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése), 

- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést. 

Legyen képes 

- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, 

értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően 

megszólaltatni, 

- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban 

lapról eljátszani, 

- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni. 

Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- és violinkulcsban. 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 

- dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül, 3 #, 3 b előjegyzésig, tercek és 

szextek, az alsó fekvésekben kettes kötéssel is, 

- két etűd (pl. Dotzauer: Etűdök II.), 

- egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele, 

- egy előadási darab. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok célja az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság 

megszerzése a hangszer szóló- és kamarazene-irodalmában. Olyan művek, kiadványok és 

kiadványsorozatok ismerete, amelyek megfelelnek a tanuló képességeinek és 

hangszertudásának. 

7. évfolyam „A” tagozat 

A zeneiskolai évfolyamokban elért színvonal fejlesztése. 



Memóriafejlesztés, hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből. 

Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez 

igazodó egyéni hangvételben. 

8. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei 

karakterekkel és dinamikai árnyalásokkal. 

A tanult művek stílusos és kifejező eljátszása, amely tükrözi, hogy a tanuló ismeri a játszott 

mű formai felépítését és harmóniai szerkezetét. 

9. évfolyam „A” tagozat 

A hangszeren való biztos tájékozódás, topográfia ismerete mind az átmeneti, mind a 

hüvelykfekvésben. Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű 

ujjrendek megválasztásában. 

10. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes a tanuló, a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók 

helyes megválasztására. 

A hangszeres fejlődés mellett a zenei műveltség elmélyítése, a zenélési kedv ébrentartása, a 

kortárs zene befogadása. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulóinak egy része nem zenei jellegű közismereti 

tanulmányaik mellett is meg akarja őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét. 

7. évfolyam „B” tagozat 

Memóriafejlesztés, hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből. 

Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez 

igazodó egyéni hangvételben. 

Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására 

8. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei 

karakterekkel és dinamikai árnyalásokkal. 

Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek 

megválasztásában. 

9. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes a tiszta intonáció érdekében a balkéz tudatos helyezkedő műveleteire. 

Tudjon alapvonásokat hajlékony, szép hangon játszani. 



Legyen képes a megfelelő dinamikai váltásokra  

10. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes a tanuló, a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók 

helyes megválasztására. 

Könnyed és folyamatos fekvésváltásra. 

Ritmikus pergőjátékra. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Tudjon a tanuló szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani. 

Legyen képes gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, virtuózabb darabok 

eljátszására. 

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

A tanuló legyen képes tisztán 

- 4 oktáv terjedelemben gyors tempóban egyenletesen skálázni, 

- hármashangzatokat, terceket és szexteket játszani, 

- p és f dinamikában kantilénaíveket megszólaltatni. 

Tudjon 

- a magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni, 

- kifejezően, minden ujjal vibrálni. 

Legyen képes 

- gördülékeny fekvésváltások végrehajtására, 

- mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő-játékra, 

- zenei agogikák helyes kivitelezésére, 

- a jobb és bal kéz könnyed mozgásainak összehangolására, 

- a dinamikai árnyalatok megvalósítására, 

- a zenei alapkarakterek (dolce, espressivo, risoluto, grazioso) megjelenítésére. 

Ismerje 

- az abszolút intonáció fogalmát szemben a temperálttal, 

- a különböző vonásnemeket és azok kombinációit. 

 

NAGYBŐGŐ 

Előképző évfolyam 

1. évfolyam 



Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása. 

Kottaolvasás mérsékelt tempóban, abszolút hangnevekkel. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlatok, gyermekdalok vagy népdalfeldolgozások 

eljátszása. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Nagyobb terjedelmű, nehezebb ritmusú etűdök eljátszása. 

Többféle ritmusértéket tartalmazó dalok vagy előadási darabok eljátszása. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Etűdök és előadási darabok eljátszása szép formálással, dinamikai különbségekkel. 

Preklasszikus vagy klasszikus szonáta tételpár, illetve előadási darab eljátszása az adott 

stílusban. 

4. évfolyam „A” tagozat 

Nagyobb terjedelmű, nehezebb ritmikájú, fejlettebb vonókezelést kívánó, virtuóz etűdök 

eljátszása. 

Különféle tempójú előadási darabok vagy szonátatétel-párok igényes előadása. 

Dinamika, formálás. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

2. évfolyam „B” tagozat 

Nagyobb terjedelmű, nehezebb ritmikájú etűdök eljátszása. 

Többféle ritmusértéket tartalmazó dal, illetve előadási darab eljátszása kotta nélkül. 

3. évfolyam „B” tagozat 

Különféle ritmusú és tempójú etűdök eljátszása Preklasszikus vagy klasszikus szonátákból 

tételpárok. 

Előadási darabok és egyszerűbb koncertek eljátszása. 

4. évfolyam „B” tagozat 

Nehezebb ritmikájú és hosszabb terjedelmű etűdök eljátszása Klasszikus szonáták, előadási 

darabok. 

Az eddig tanult zenekari szólamrészletek ismétlése, gyakorlása, a repertoár bővítése. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 



A tanuló ismerje 

- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

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

műszavakat és ezek jelentését, 

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

és leírni azokat, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

- az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét, 

- a tanult fekvéseket, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, 

nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése), 

- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést. 

Legyen képes 

- a hangszert és a vonót helyesen tartani, 

- tisztán és pontosan játszani, helyesen fekvést váltani, 

- szép hangon, különféle vonásokkal skálázni, 

- különféle stílusú és tempójú darabokat eljátszani, 

- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, 

értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően 

megszólaltatni, 

- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban 

lapról eljátszani, 

- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni. 

Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor-kulcsban. 

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

Tudja a tanuló a skálákat hüvelykujjfekvésig bezárólag különféle vonásokkal játszani. 

Legyen képes 

- megfelelően vonót vezetni és váltani, 

- helyesen fekvést váltani, 

- többféle artikulációt alkalmazni, 

- sokféle dinamikával nagybőgőzni, 

- egyszerűbb zenekari szólamrészleteket eljátszani. 



A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak bemutatásával: 

- skála 2 oktávon, 

- szabadon választott etűd, 

- két zongorakíséretes darab/tétel. 

A választott gyakorlatok egymástól eltérő technikai feladatokat tartalmazzanak, a darabok 

különböző stílusúak legyenek. A darabokat kotta nélkül kell előadni. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes tanulók tudásszintje között jelentős különbség 

alakulhat ki képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján. Ezért a továbbképző 

évfolyamokban elsősorban a fejlesztés lehetséges irányait és céljait fogalmazzuk meg. 

5. évfolyam „A” tagozat 

A hangszer szólóirodalmának tanulmányozása során a különféle karakterű darabok, szonáták, 

koncertek közül válogatva törekedjen a tanuló repertoárja bővítésére. 

6. évfolyam „A” tagozat 

A hangszer szólóirodalmának tanulmányozása során a különféle karakterű darabok, szonáták, 

koncertek közül válogatva törekedjen a tanuló repertoárja bővítésére. 

7. évfolyam „A” tagozat 

A hangszer szólóirodalmának tanulmányozása során a különféle karakterű darabok, szonáták, 

koncertek közül válogatva törekedjen a tanuló repertoárja bővítésére. 

8. évfolyam „A” tagozat 

A hangszer szólóirodalmának tanulmányozása során a különféle karakterű darabok, szonáták, 

koncertek közül válogatva törekedjen a tanuló repertoárja bővítésére. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

5. évfolyam „B” tagozat 

Többféle karakterű, ritmikájú és hosszabb etűdök eljátszása. 

A tanuló legyen képes klasszikus szonáták, különböző stílusú és karakterű előadási darabok, 

koncertek és zenekari szólamrészletek igényes, magas színvonalú eljátszására. 

Legyen hasznos tagja kamaracsoportnak vagy zenekarnak. 

Ismerje az együttjátszás és az alkalmazkodás követelményeit. 

6. évfolyam „B” tagozat 

Többféle karakterű, ritmikájú és hosszabb etűdök eljátszása. 

A tanuló legyen képes klasszikus szonáták, különböző stílusú és karakterű előadási darabok, 

koncertek és zenekari szólamrészletek igényes, magas színvonalú eljátszására. 



Ismerje az együttjátszás és az alkalmazkodás követelményeit. 

7. évfolyam „B” tagozat 

Többféle karakterű, ritmikájú és hosszabb etűdök eljátszása. 

A tanuló legyen képes klasszikus szonáták, különböző stílusú és karakterű előadási darabok, 

koncertek és zenekari szólamrészletek igényes, magas színvonalú eljátszására. 

Ismerje az együttjátszás és az alkalmazkodás követelményeit. 

8. évfolyam „B” tagozat 

Többféle karakterű, ritmikájú és hosszabb etűdök eljátszása. 

A tanuló legyen képes klasszikus szonáták, különböző stílusú és karakterű előadási darabok, 

koncertek és zenekari szólamrészletek igényes, magas színvonalú eljátszására. 

Ismerje az együttjátszás és az alkalmazkodás követelményeit. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló a VII. alapfekvés mellett a hüvelykujjfekvéseket. 

Tudjon szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani. 

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

A tanuló legyen képes 

- tisztán és pontosan játszani, 

- az alapvonások sokrétű alkalmazására, 

- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- folyamatosan, szép hangon vibrálni, 

- a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására, 

- gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, 

- virtuóz darabok eljátszására. 

Rendelkezzék 

- igényes és fejlett hallással, 

- precíz ritmusérzékkel, 

- koncentrálóképességgel, 

- biztos memóriával, jó lapról olvasási készséggel. 

Ismerje a nagybőgő múltját, irodalmát. 

 

Vokális tanszak tantárgya: magánének 



MAGÁNÉNEK 

Előképző évfolyam 

1. évfolyam 

A magyar népdalok stílusos éneklése. 

4-5 kíséret nélküli, vagy kis hangterjedelmű, kísérettel ellátott népdal. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Könnyed, laza testtartás. 

A mélylégzés alapjainak elsajátítása. 

A helyes beszédtechnika alapjainak elsajátítása. 

A tiszta intonáció igényének elsajátítása. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Helyes légzéstechnika továbbfejlesztése. 

Laza állejtés, lágy hangindítás. 

Helyes szövegkiejtés énekelt szövegben. 

Barokk és klasszikus stílus ismerete. 

Zenei előírások ismerete, értelmezése. 

3. évfolyam „A” tagozat 

A levegő egyenletes áramoltatása. 

Legato éneklés. 

Szöveg kiejtés továbbfejlesztése. 

Zenei és szöveghangsúlyok. 

Rezonancia fejlesztése. 

Hangterjedelem növelése. 

Romantikus stílus ismerete. 

4. évfolyam „A” tagozat 

Az ajánlott anyag elvégzése 

Hangterjedelem dinamikai és színbeli kiegyenlítése 

A vokálisok színbeli kiegyenlítése 

Staccato éneklés 

A posztromantikus és a XX. századi zenei stílusok ismerete 

Memóriafejlesztés 

5. évfolyam „A” tagozat 

Az ajánlott anyag elvégzése 



A rezonanciák továbbfejlesztése 

Az önálló gyakorlás kialakítása 

A színpadi viselkedés, megjelenés kialakítása 

A recitativo éneklés 

A különböző műfajok (opera, oratórium, kantáta) ismerete 

6. évfolyam „A” tagozat 

Az ajánlott anyag elvégzése. 

Hangszeres és énekes partnerekkel való együttműködés. 

Az éneklés teljes önkontrollja. 

Dinamikai és hangszínbeli árnyalás tökéletesítése. 

A könnyű műfajok/sanzon, kupié, operett, musical ismerete. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

2. évfolyam „B” tagozat 

A zenei memória fejlesztése. 

A rezonancia fejlesztésének alapjai. 

Helyes légzéstechnika továbbfejlesztése. 

Laza állejtés, lágy hangindítás. 

Helyes szövegkiejtés énekelt szövegben. 

Barokk és klasszikus stílus ismerete. 

Zenei előírások ismerete, értelmezése. 

3. évfolyam „B” tagozat 

A hangterjedelem növelése. 

A rezonancia tudatos alkalmazása. 

A levegő egyenletes áramoltatása. 

Legato éneklés. 

Szöveg kiejtés továbbfejlesztése. 

Zenei és szöveghangsúlyok. 

Rezonancia fejlesztése. 

Hangterjedelem növelése. 

Romantikus stílus ismerete. 

4. évfolyam „B” tagozat 

A levegővezetés és támasz fogalmának tudatosítása. 

Az eddig megszerzett készségek alkalmazása a zenei előírások megvalósításában. 

Az ajánlott anyag elvégzése. 



Hangterjedelem dinamikai és színbeli kiegyenlítése. 

A vokálisok színbeli kiegyenlítése. 

Staccato éneklés. 

A posztromantikus és a XX. századi zenei stílusok ismerete. 

Memóriafejlesztés. 

5. évfolyam „B” tagozat 

Díszítések, trillák, könnyebb futamok. 

Az állóképesség fokozása. 

A rezonanciák továbbfejlesztése. 

Az önálló gyakorlás kialakítása. 

A színpadi viselkedés, megjelenés kialakítása. 

A recitativo éneklés. 

A különböző műfajok (opera, oratórium, kantáta) ismerete. 

6. évfolyam „B” tagozat 

A teljes zenei anyag fölényes technikájú éneklése. 

A hangterjedelem teljes kiépítése. 

Hangszeres és énekes partnerekkel való együttműködés. 

Az éneklés teljes önkontrollja. 

Dinamikai és hangszínbeli árnyalás tökéletesítése. 

A könnyű műfajok/sanzon, kupié, operett, musical ismerete. 

Követelmények a program elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

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

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

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

műszavakat és ezek jelentését, 

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

azokat. 

Tudjon 

- az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, 

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

- tisztán intonálni, 



- hangfajának hangterjedelemén belül színben egyöntetűen, dinamikailag pedig árnyaltan 

énekelni, 

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

- érthető és szép szövegmondással énekelni és beszélni, 

- összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között, 

- értelmezni és megvalósítani tempóbeli és dinamikai előírásokat a tanult darabokban, 

- zeneműveket az évfolyamának és egyéni képességeinek megfelelően stílushűen, művészi 

kifejezéssel megszólaltatni. 

Legyen képes 

- rendszeres gyakorlásra, a saját hangképző szerv feletti ellenőrzésre, 

- helyes hangeszmény kialakítására, elsősorban saját hangjának helyes hangfaji megítélésére, 

ezen belül az eszményi hangzás elérésére. 

Rendelkezzék 

- megfelelő zenei memóriával, koncentráló- és állóképességgel, 

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

készséggel. 

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

- koloratúra-gyakorlatok, és díszítő elemek, 

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

- a hangterjedelem teljes kiépítése. 

Nagyobb anyag igényesebb feldolgozásával magasabb szint elérése. 

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

- Egy népdal vagy népdalfeldolgozás 

- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, 

- Egy romantikus dal. 

 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–

zeneirodalom, zeneelmélet, egyházzene 

SZOLFÉZS KÖTELEZŐ 

A szolfézsnak, mint kötelező tantárgynak két előképző és négy alapfokú évfolyama van, 

követelményei megegyeznek a szolfézs tantárgy azonos évfolyamainak követelményeivel. Az 

előképző évfolyamok elvégzése nem kötelező. A 4. évfolyam végén alapvizsga tehető. 

Előképző évfolyamok 



1. évfolyam 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása 

gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete. 

A zenére figyelés, valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

2. évfolyam 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon 

zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni. 

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hangokat, a 

megfelelő szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4-8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4-es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva - a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos 

ritmusban, helyes frazeálással - emlékezetből énekelni. 

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G-kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket.

Alapfokú évfolyamok 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok 

követelményeinek ismeretét feltételezi. 

1. évfolyam 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F-kulcsban ábécés névvel olvasni. 

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1 b 

előjegyzésig. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 



Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és 

nyújtott ritmust, valamint a tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás 

után szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni. 

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta oktáv 

hangközöket tonális keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait.

2. évfolyam 

Tudja a tanuló a dalokat - ezen belül műzenei szemelvényeket - szöveggel, zeneileg igényesen 

előadni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F-kulcsban folyamatosan ábécés névvel 

olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni 

mérőütéssel vagy belső méréssel. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, 

hallás után lejegyezni, memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit, stílusát (sorszerkezet, hangnem). 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján 

megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr és 

moll hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

3. évfolyam 

Tudja a tanuló a dalokat, illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan 

előadni. 

Tudjon folyamatosan 6/8-os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4-8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni. 



A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel megszólaltatni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 

Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 

4. évfolyam 

Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, 

kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint 

a dominánsszeptim akkordot. 

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a 

könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban. 

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok (4. évfolyam) elvégzése után 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről a szinkópa-, éles- és nyújtott ritmust, valamint az 

egyszerűbb ritmikai átkötéseket. 

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

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 

4#, 4b előjegyzésig. 

Ismerje a 

- pentaton hangsorokat. 

- tudja a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig, 



- ismerje a háromféle moll hangsort. 

Ismerje fel a művek hangnemeit - hangszeres darabjaiban is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

- tudja azonosítani - hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan is - az oktávon belüli tiszta, 

kis és nagy hangközöket, 

- ismerje fel ezeket kottaképről és hallás után. 

Ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint hangközöket; tudja ezeket 

kottaképről azonosítani. 

Ismerje a négyféle alaphelyzetű hármashangzat, a dúr és moll fordítások elvét, valamint a 

dominánsszeptim-hangzat felépítését. 

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani. 

Ismerje a funkciós főhangokat 3#, 3b előjegyzésig. 

Ismerje a funkciós vonzást. 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. 

Tudjon lejegyezni: 

- rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

- kétszólamú, igen könnyű műzenei periódust, illetve szólamait hallás után kiegészíteni. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

- a magyar népzene stílusjegyeit, 

- a periódus fogalmát, 

- a kis formákat, 

- a triós formát, 

- a klasszikus szonátaformát, 

- a rondót. 

Rendelkezzék a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, 

műfajok ismeretével (elsősorban a bécsi klasszikus zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket.

SZOLFÉZS 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 



Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása 

gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete. 

A zenére figyelés, valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

2. évfolyam 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon 

zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni. 

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyedértékű hangokat, a 

megfelelő szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4-8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4-es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva - a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos 

ritmusban, helyes frazeálással - emlékezetből énekelni. 

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G-kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

Alapfokú évfolyamok 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok 

követelményeinek ismeretét feltételezi. 

1. évfolyam „A” tagozat 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F-kulcsban ábécés névvel olvasni. 

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1 b 

előjegyzésig. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és 

nyújtott ritmust, valamint a tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás 

után szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni. 



Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta oktáv 

hangközöket tonális keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Tudja a tanuló a dalokat - ezen belül műzenei szemelvényeket - szöveggel, zeneileg igényesen 

előadni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F-kulcsban folyamatosan ábécés névvel 

olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni 

mérőütéssel vagy belső méréssel. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, 

hallás után lejegyezni, memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit, stílusát (sorszerkezet, hangnem). 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján 

megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr és 

moll hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Tudja a tanuló a dalokat, illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan 

előadni. 

Tudjon folyamatosan 6/8-os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4-8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni. 

A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel megszólaltatni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 



Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 

Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket.

4. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, 

kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint 

a dominánsszeptim akkordot. 

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a 

könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban. 

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait.

5. évfolyam „A” tagozat 

Tudja a tanuló a bécsi klasszikus és romantikus dallamokat kotta nélkül stílusosan énekelni, 

szöveggel előadni (a tanár, a csoporttárs vagy saját zongorakíséretével). 

Tudja a hangnemeket 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Tudja a hármashangzatokat és fordításaikat (a bővített hármashangzatot alaphelyzetben), 

valamint a dominánsszeptim-akkordokat 3#, 3b hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel hallás után a dúr és moll hármashangzatok megfordításait, valamint a 

dominánsszeptim-akkordot. 

Ismerje a szűkített szeptim-hangzat felépítését. 

Tudjon - a tanultaknál jóval könnyebb dallamot - lapról olvasni. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb periódus terjedelmű dallamot szólam 

kiegészítésekkel lejegyezni funkciót jelző basszussal együtt. 

Tudjon megadott könnyű, periódusterjedelmű dallamot befejezni. 

Ismerje a klasszikus, romantikus kor fontosabb zenei stílusjegyeit. 



Tudjon felsorolni a megismert zenei korokból zeneszerzőket, műveket. 

Ismerje a megtanult zenei formák jellemzőit. 

Tudja ismereteit a hangszeres repertoárja elemzésére is alkalmazni. 

6. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló kotta nélkül öt magyar népdalt, öt reneszánsz, barokk vagy klasszikus 

dallamot és egy művet a XX. század könnyen énekelhető szemelvényeiből, a megismert 

művek témáiból (elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből). 

A megszólaltatás legyen zeneileg pontos, stílusos, muzikális. 

Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig. 

Tudjon olvasni, írni, tájékozódni 5#, 5b előjegyzésig. 

Tudjon egyszerű barokk vagy klasszikus periódust lapról énekelni, kottakép, vagy hallás után 

memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat. 

Legyen alapvető stílusismerete a zenetörténeti korokról. 

Legyen képes önállóan gyakorolni és tanulni. 

Megszerzett tudását tudja alkalmazni a hangszertanulásban. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

3. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz dallamot, kánont, dalokat más népek zenéjéből, illetve a bécsi klasszikus 

korból előadni. 

A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Tudjon folyamatosan 6/8-os ütemben ritmust olvasni, egyszerű 4-8 ütem terjedelmű dallamot 

lejegyezni, könnyű 4-8 ütem terjedelmű dallamot memorizálni. 

Dalokat, dallamfordulatokat kottából énekelni szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés 

nevekkel a tanult hangnemekben. 

Tudjon magyar népdalokat szöveggel lejegyezni. 

Tudja a dúr, moll hangsorokat (vezetőhangokat) 4#, 4b előjegyzésig, tudja a hangnemeket 

kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, kis és 

nagy szext, kis és nagy szeptim és tiszta oktáv hangközöket. 

Tudja kottaképről azonosítani és felépíteni a kis és nagy szeptim, a bővített kvart, a szűkített 

és bővített kvint hangközöket. 



Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat; 

tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni. 

Ismerje a funkciókat, a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzőket. 

Tudja ismereteit alkalmazni hangszertanulása során is. 

4. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus dallamot, öt magyar népdalt és két Kodály biciniumot 

énekelni. 

A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje a kvintoszlopot 5#, 5b előjegyzésig. 

Ismerje fel hallás után a tanult hangközöket, tudja azokat felépíteni a tanult hangnemekben. 

Tudjon lejegyezni egyszerű hangközmenetet. 

Ismerje fel hallás után a négyféle hármashangzatot, a dúr és moll hármashangzatok 

fordításait, valamint a dominánsszeptim hangzatot. 

Tudja megadott hangnemben énekelni ábécés nevekkel és felismerni kottaképről is. 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban. 

Tudja az ezekre építhető hármashangzatokat. 

Ismerje fel a T-D funkcióváltozást hallás után. 

Tudjon könnyű, funkciós főhangokkal kísért kétszólamú dallamot lejegyezni, 

Tudjon könnyű dallamot lapról olvasni szolmizálva és ábécés nevekkel, 

Tudjon könnyű periódusnyi dallamot memorizálni kottakép vagy hallás alapján. 

Tudja használni a zenei szakkifejezéseket. 

Ismereteit tudja alkalmazni hangszeres tanulmányai során is. 

5. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus és romantikus dallamot énekelni és szöveggel előadni, a 

megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje a kvintkört. 

Ismerje fel a hangközöket a tiszta prímtől a nagy decimáig, hallás után, együtthangzásban és 

kottaképről. 

Tudja a hármashangzatokat, fordításaikat és a tanult négyeshangzatokat 5#, 5b előjegyzésig 

a dúr és moll hangsorokban. 



Ismerje fel hallás után a dúr, moll és szűkített hármashangzatokat és megfordításaikat; az 

alaphelyzetű bővített hármashangzatot, valamint a dominánsszeptim- és a szűkített 

szeptimhangzatot együtthangzásban vagy felbontásban. 

Tudjon hallás után lejegyezni: 

- alterációt tartalmazó hangközmenetet, 

- egyszerű hangzatmenetet, 

- bécsi klasszikus periódus funkciót jelző, változatos alsó szólammal. 

Tudjon 

- lapról énekelni (stílusosan, muzikálisan) a tanult anyagnál könnyebb dallamot (4#, 4b 

előjegyzésig) szolmizálva, vagy alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel, 

- a tanult anyagnál könnyebb periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után memorizálni, 

- adott periódus előtagjához utótagot rögtönözni, 

- ismerje fel hallás után a funkcióváltozásokat, 

- ismerjen fel hallás után egyszerű műzenei formákat (kis két- és háromtagúság, da capo stb.), 

- legyen képes önálló elemzésre hallás után a tanult formákban. 

6. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz periódus terjedelmű barokk és klasszikus dallamot, tíz népdalt szöveggel 

emlékezetből, öt művet a XX. századi könnyen énekelhető szemelvényekből (elsősorban 

Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből). 

A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje 

- a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig, 

- a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint 

a tanult négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. Ismerje fel együtthangzásban hallás 

után. 

Tudjon lejegyezni 

- alterációt, hangnemi kitérést tartalmazó hangközmenetet, 

- kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot. 

Tudjon lapról énekelni hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és 

ábécés nevekkel. 

Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy 

hallás után. 

Tudjon rögtönözni 



- periódus előtaghoz utótagot, 

- funkciós dallamhoz funkciójelző második szólamot. 

Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Ismerje a szonáta-, rondó- és variációs formák felépítését. 

Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma), önálló elemzésre. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

„A” tagozat 

Ismerje fel hallás után is kottaképről a tanult ritmusképleteket, metrumokat. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 

4#, 4b előjegyzésig. 

Ismerje a 

- pentaton hangsorokat. 

- a dúr és moll hangsorokat 5#, 5b előjegyzésig, 

- a háromféle moll hangsort, 

- a kvintkört. 

Ismerje fel a művek hangnemeit hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

Tudja azonosítani a hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan a tanult hangközöket, 

hármashangzatokat és a domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kottakép és hallás 

alapján. 

Ismerje a funkciós főakkordokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja ezeket kottaképről azonosítani hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

Ismerje a funkciós vonzást, a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. 

Tudjon lejegyezni: 

- rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

- igen könnyű műzenei periódust funkciót jelző basszussal. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

- a magyar népzene stílusjegyeit, 

- a periódus fogalmát, 

- a kis formákat, 



- a triós formát, 

- a klasszikus szonátaformát, 

- a rondót. 

Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a tanulmányai során érintett 

zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a barokk és a 

bécsi klasszikus zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

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

A tanuló ismerje 

- a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig; 

- a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja énekelni 

- ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a tanult 

négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. 

Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után. 

Tudjon lejegyezni 

- hangközmenetet, kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot 

Tudjon lapról énekelni könnyebb dallamot 

Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy 

hallás után. 

Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Ismerje a szonáta-, rondó- és variációs formák felépítését. 

Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma), önálló elemzésre. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

7. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló három gregorián dallamot önállóan, két reneszánsz kórusművet és két művet 

Kodály Zoltán pedagógiai műveiből éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni. 

Ismerje a kvintkört. 

Tudjon könnyű egy- vagy kétszólamú modális részletet hallás után leírni. 

Tudjon harmóniai fordulatokat elemezni. 



Ismerje a feldolgozott zenei korszak legfontosabb stílusjegyeit, műfajait és zeneszerzőit. 

8. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló öt barokk dallamot (témát) énekelni zeneileg igényes megszólaltatással. 

Tudjon két kétszólamú barokk művet, vagy barokk jellegű énekgyakorlatot éneklőtársakkal 

előadni (pl. Kodály: 

15 kétszólamú énekgyakorlataiból). 

Tudja a barokk concertálás, imitáció, fúga, tonális és reális válasz fogalmát. 

Tudjon egyszerű barokk dallamot lapról énekelni, memorizálni. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet kottaképről elemezni. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a zeneszerzők nevét, műveik címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, 

stílusjegyek felismeréséhez. 

Legyen képes ismereteit hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló öt bécsi klasszikus és romantikus dallamot stílusosan, zeneileg igényesen 

előadni. 

Tudjon két romantikus duettet vagy kórusrészletet éneklőtársakkal megszólaltatni. 

Ismerje a romantikus stílus főbb műfajait és azok jellemzőit 

Ismerje fel kottakép alapján a modulációs irányokat. 

Ismerje a szeptimakkordokat alaphelyzetben, valamint a dominánsszeptim fordításait. 

Tudjon igen könnyű romantikus dallamot lapról olvasni, memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje és tudja helyesen írni és kiejteni a romantikus zeneszerzők nevét és főbb műveik 

címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, 

stílusjegyek felismeréséhez. 

10. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből (önálló énekléssel), 

kórusműveiből, énekgyakorlatiból (éneklő társsal, társakkal) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon három zenei részletet más XX. századi vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 

Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, 

képviselőit és jelentősebb alkotásaikat. 

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 



Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak 

megfogalmazásához. 

Ismerje a legfontosabb tempó és előadási jeleket. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló két gregorián dallamot, öt művet a XIV-XVI. századi vokális polifónia 

különböző műfajaiból, egy 

Bertalotti solfeggiot ének-zongora előadással, valamint két művet Kodály Zoltán 

zenepedagógiai műveiből előadni. 

Az előadás legyen stílusos, muzikális, zeneileg pontos. 

Ismerje a kvintkört. Ismerje a modális hangsorokat (éneklés, felépítés, hallás utáni 

felismerés). 

Ismerje a szeptimhangzatok felépítését, tudja ábécés névvel énekelni azokat hangnemekben. 

Tudjon könnyű egyszólamú modális dallamot, hangköz-, könnyű harmóniamenetet 

lejegyezni. 

Tudjon szopránkulcsban olvasni. 

Ismerje a feldolgozott zenei korszakok legfontosabb stílusjegyeit és műfajait. 

Tudjon önállóan (kevés tanári irányítással) elemezni az eddig elsajátított zenei formákban. 

Alkalmazza tudását hangszeres tanulmányaiban is. 

8. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz barokk dallamot, két művet Kodály Zoltán pedagógiai műveiből - zeneileg 

stílusosan, pontosan, muzikálisan megszólaltatni. 

Tudjon egy Bach-korált zongorázni, elemezni. 

Ismerje fel a legfontosabb barokk műfajokat hallás és kottakép alapján is. 

Tudjon lejegyezni barokk dallamot funkciós basszussal, illetve imitációs kétszólamú barokk 

idézetet. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet lejegyezni, memorizálni, transzponálni, elemezni. 

Legyen gyakorlata a szopránkulcs olvasásában. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

9. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló öt romantikus és XX. századi dallamot (téma, idézet), két-két romantikus és 

XX. századi többszólamú művet stílusosan, muzikálisan megszólaltatni. 



Tudjon két-három Bertalotti solfeggiot ének-zongorás előadással megszólaltatni. 

Két-három Bach-korált zongorázni, elemezni. 

Ismerje a romantikus zene legfontosabb stílusjegyeit, műfajait, irányzatait. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

10. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló öt művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből önállóan - kórusműveiből, 

énekgyakorlataiból éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon két zenei részletet a XX. század vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 

Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, 

képviselőit és jelentősebb alkotásaikat. 

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 

Legyen gyakorlata a C-kulcsok olvasásában. 

Ismerje a könnyebb XX. századi skála- és akkordformációkat. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 

Legyen igényes, nyitott az értékes zene befogadására. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. Zenei 

ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak megfogalmazásához is. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

„A” tagozat 

Ismerje és tudja alkalmazni - az alapfokon tanultakon túl - a zenehallgatási anyagban, 

hangszeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és 

-képleteket. 

Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, 

váltóhang, átmenőhang-késleltetés stb.) 

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b- 

előjegyzésig. 

Tudja a művek hangnemét megállapítani. 

Ismerje 

- a kvint kört, 

- a hétfokú hangsorokat. Ismerje 

- az egészhangú skálát, 

- az akusztikus hangsort, 



- a modellskálákat. 

- a hármashangzatok és fordításaik, valamint a négyeshangzatok felépítését 

- a dominánsszeptim hangzat fordításait (oldásokkal). 

Ismerje fel a funkciókat hallás után, 

- a hangnemi kitérést és modulációt - kottakép alapján. 

- a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: alterációk, tercrokonság. 

Ismerje 

- a tonalitás felbomlásának elvét, 

- a bi- és a politonalitást, 

- a Reihe-t. 

Tudja 

- a dodekafónia, 

- az aranymetszés, 

- a cluster fogalmát. 

Legyen ismerete a legfontosabb zenei szerkesztésmódokról. 

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintő képességgel. 

Ismerje a zenei korokhoz kapcsolódó legfontosabb zenei formákat és műfajokat. 

Ismerje fel a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. 

Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 

Tudjon hallás után lejegyezni 

- könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal, 

- könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt. 

- lapról olvasni a fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 

Az általános követelményeken túl 

Rendelkezzék a tanuló 

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

képesség-készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

- kialakult zenei ízléssel és ítélő képességgel. 

Tudja a tanuló a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres 

előadásában önállóan, tudatosan alkalmazni. 

 

„B”tagozat 

Rendelkezzék a tanuló az általános követelményeken túl: 



- a zenei tanulmányok folytatásához szükséges kiművelt hallással, zenei ismeretekkel és 

biztos zenei memóriával, 

- olyan szintű tudással, mely zenei képességeivel együtt alkalmassá teszi szakirányú 

továbbtanulásra, 

- a zenei tanulmányok folytatásához zenei elkötelezettséggel, megfelelő igényes, elmélyült, 

aktív tanulási, gyakorlási képességgel. 

Legyen képes a tanuló 

- a tanult különböző stílusok ritmikai, dallami, harmóniai és formai jelenségeiben 

tájékozódni, 

- a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadásában 

önállóan, tudatosan alkalmazni. 

Zenei anyag: 

Tudjon a tanuló harminc népdalt stílusosan énekelni és elemezni, öt műdalt - különböző 

zenetörténeti stíluskorszakokból - saját zongorakíséretével előadni. A zenei anyag 

megszólaltatása, előadása legyen muzikális, igényes és stílusos. 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból két-két jelentős művet, tudja azokat formailag és 

harmóniailag elemezni; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

Tudjon éneklőtársakkal többszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

Tudjon zongora-ének előadásban C-kulcsos műveket megszólaltatni. 

Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 

Ismerje az ötfokú, a hétfokú hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben elhelyezni és 

énekelni. 

Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

Tudjon lejegyezni 

- barokk kétszólamú idézetet, 

- bécsi klasszikus zenei szemelvényt, 

- könnyű XX. századi dallamot. 

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintőképességgel. 

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

alkotásokhoz kötni. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabbzenei kifejezéseit. 

 



ZENEISMERET 

A zeneismeret tantárgy a 4 éves szolfézs kötelező tantárgy követelményeire épül. A szolfézs, 

zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, népzene tantárgyak ismeretanyag-részeinek 

felhasználásával szerves folytatását jelenti az eddigi elméleti tanulmányoknak 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10-15 zenei témát emlékezetből. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit (szimfónia, opera, 

romantikus dal, versenymű, szimfonikus költemény). 

Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzők, valamint Erkel Ferenc és Liszt Ferenc fontosabb 

műveit. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert zeneszerzők nevét és a művek címét. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét a fontosabb évszámokkal és a 

társművészeti alkotásokkal összekapcsolva. 

2. évfolyam 

Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10-15 témát emlékezetből énekelni vagy 

hangszeren megszólaltatni. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Legyen képes Bartók Béla Concerto és Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus c. művét 

jellegzetes témák alapján felismerni. 

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit 

- a gregorián dallamokat, 

- a reneszánsz kórusműveket, 

- a barokk szvitet, 

- a preludiumot és fúgát, 

- az oratóriumot. 

Ismerje a XX. század folklorista és neoklasszikus irányzatát, az atonalitás és a dodekafónia 

fogalmát. 

Ismerje a zenetörténeti korokat és időrendi sorrendjüket. 

Tudja az ismertebb zeneszerzőket, zeneműveket a megfelelő zenetörténeti korba helyezni. 



Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert szerzők nevét és a művek címét. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét a fontosabb évszámokkal és a 

társművészeti alkotásokkal összekapcsolva. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

Ismerje a tanuló 

- a tanult metrumokat, 

- a tanult ritmuselemeket és -képleteket, az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat. 

- a dallamhangok szerepét (főhang, átmenőhang, váltóhang, késleltetés) - tudja ezeket 

zeneileg értelmezni. 

Ismerje 

- a hangközöket; 

- a hangközfordítás elvét; 

- a hármashangzatokat és fordításaikat; 

- a dúr- és moll hangsor hangjaira építhető hármashangzatokat; 

- a fő- és mellékhármashangzatokat; 

- a dominánsszeptim- és a szűkített szeptimhangzatot (4#, 4b előjegyzésig); 

- a hangzatok fűzésének elveit, első lépéseit - (I-IV-V fok). 

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 4#, 4b 

előjegyzésig. 

Ismerje 

- a kvintkört, 

- az öt- és hétfokú hangsorokat, 

- a hangnemi rokonságokat, 

- a funkciók, 

- az alterációk szerepét, 

- a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. 

Ismerje 

- a tonalitás felbomlásának elvét, 

- az egészhangú skálát, 

- az akusztikus hangsort. 



Tudja ismereteit alkalmazni a készségfejlesztési és zenehallgatási anyagban, hangszeres 

darabjaiban. 

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit: 

- a reneszánsz kórusműveket és táncokat, 

- a barokk zene (concerto grosso, versenymű, szvit, prelúdium és fúga, oratórium, kantáta, 

opera), 

- a bécsi klasszikus zene (hangszeres szonáta, variáció, versenymű, szimfónia, vonósnégyes, 

opera, dal) 

- a romantika (dal, szimfonikus költemény, opera, hangszeres karakterdarabok) legfontosabb 

műfajait. 

- a XX. század folklorista és neoklasszikus irányzatát, 

- Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát, 

- napjaink kiváló zeneszerzőinek egy-egy alkotását. 

Tudja a zenei alapfogalmakat többirányú megvilágításban értelmezni, a zenetörténeti, a 

történelmi korokat időben összekapcsolni és társművészeti alkotásokhoz kötni. 

Ismerje és tudja alkalmazni a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 

 

Továbbképző évfolyamok 

3. évfolyam 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét. 

Ismerje a többszólamúság megjelenési formáit, zenei jellemzőit a különböző zenei korokban. 

Tudjon énekléssel, illetve éneklő társakkal (vagy hangszer segítségével) zeneileg pontosan 

megszólaltatni két szemelvényt a gregorián dallamok, két könnyű, rövid madrigált vagy 

részletet, két duettet a barokk, bécsi klasszikus vagy romantika köréből. 

Ismerjen a meghallgatott művekből 5-10 jellegzetes témát. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Ismerje a klasszikus zeneművészet legismertebb táncformáit, jellegzetességeit, tudja zenei 

korokba helyezni. 

Ismerje a bécsi klasszikus szimfóniák III. tételének felépítését. 

Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal). 

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 



4. évfolyam 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét. 

Tudja énekléssel (vagy hangszer segítségével) a Dies irae dallamot (kotta nélkül), öt-tíz 

jellegzetes témát a megismert hangszeres vagy kamarazenei művek köréből stílusosan 

megszólaltatni. 

Ismerje a meghallgatott zeneművek egy-egy jellegzetes témáját. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Legyen képes dallami, harmóniai, formai ismeretek alapján zenei korba helyezni műveket. 

Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal). 

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

5. évfolyam 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét. 

Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján legyen 

képes a műveket zenei korokba helyezni. 

Tudjon két áriát (ária-részletet), két korált énekléssel, éneklőtársakkal megszólaltatni. 

Tudjon idézni a megismert művekből 8-10 témát. 

Ismerjen fel jellegzetes témák alapján néhány zeneművet. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait. 

Tudja a megismert zeneszerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal). 

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

6. évfolyam 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét. 

Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján legyen 

képes a műveket zenei korokba helyezni. 

Tudjon három-három klasszikus és romantikus dalt zeneileg stílusosan előadni. 

Tudjon legalább öt klasszikus témát kotta nélkül énekelni (vagy hangszeren megszólaltatni). 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Ismerje fel a zeneműveket a jellegzetes témák alapján. 



Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait, stiláris jellemzőit. 

Tudja a megismert zeneszerzők munkásságát zenei korokhoz kapcsolni. 

Tudja a szerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal). 

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Ismerje a tanuló 

- a tanult metrumokat (beleértve az aszimmetrikus metrumokat is), 

- a tanult ritmuselemeket és - képleteket, 

- a dallamhangok szerepét - tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, váltóhang, 

beugró váltóhang, késleltetés, előlegezés). 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: ismerje az oktávon túli hangközöket, a 

hangközök sajátosságait. 

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b 

előjegyzésig. 

Ismerje 

- a kvintkört, 

- az öt- és hétfokú hangsorokat, 

- a hangnemi rokonságokat. 

Ismerje a XX. századi zenében használatos főbb hangrendszereket. 

Ismerje a dúr és mollhangsor hangjaira építhető szeptimhangzatokat, a dominánsszeptim 

hangzat fordításait. 

Ismerje a hangzatok fűzésének elveit, 

- a zárlattípusokat, 

- a funkciók, 

- az alterációk szerepét, 

- a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát, ismerje fel ezeket kottakép alapján, 

- a tercrokonság fogalmát, 

- a tonalitások különféle típusait, 

- a zenei szerkesztésmódokat. 

Ismerje a főbb zenetörténeti korok stiláris jellemzőit, a stíluskorszakok főbb zenei műfajainak 

jellegzetességeit. 

Ismerje a 



- középkor gregorián zene, mise, 

- a reneszánsz kórusművek és hangszeres zene, 

- a barokk zene (concerto grosso, versenyművek, szvit, prelúdium és fúga, oratórium, kantáta, 

passió, opera, hangszeres műfajok), 

- a bécsi klasszikus zene (hangszeres szonáta, variáció, versenymű, szimfónia, vonósnégyes, 

opera, dal, egyházi műfajok), 

- a romantika (dal, szimfonikus költemény, szimfónia, opera, hangszeres karakterdarabok) 

legfontosabb műfajait. 

Legyen ismerete a XX. századi zene egészéről, kiemelkedő alkotó egyéniségeiről, 

műalkotásairól, irányzatairól, 

- a népzenei és műzenei hagyományokhoz való viszonyáról. 

Ismerje Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát, alkotásait - valamint napjaink kiváló 

zeneszerzőinek egy-egy művét. 

Tudja a zenei alapfogalmakat többirányú megvilágításban értelmezni. 

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

kötni. 

Ismerje és tudja alkalmazni a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 

Legyen képes 

- az elsajátított zenei fogalmakat szakszerűen használni, 

- zenei megfigyeléseit rendszerezni, 

- zenetörténeti összefüggésekben tájékozódni, 

- a zenei alkotások és a társművészetek kapcsolatait felismerni. 

Tudja ismereteit alkalmazni az öntevékeny zenehallgatás során is. 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának a célja, hogy a zene iránt érdeklődő, művelt 

embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a további önművelésre, 

valamint a zene aktív művelésére, és sajátos eszközeivel, minél szélesebb körű zenei 

műveltséget biztosítson. 

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai 

- a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, az eddig megszerzett 

készségekre építve, 



- hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése. 

Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb 

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

stílusjegyeire, társművészeteire, mestereire, alkotásaira. 

Neveljen az értékes zene szeretetére, ösztönözze a tanulókat 

- rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, 

- a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, 

- a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, 

- értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, 

- aktív társas muzsikálásra. 

Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a zene 

bármely műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud. 

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

társművészetekben). 

Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Az ókori, középkori, és reneszánsz zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a 

meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

2. évfolyam 

A barokk korszakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a meghallgatott és elemzett 

zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a feldolgozott zenetörténet stíluskorszakok 

időrendjében. 

Ismerjék fel az adott zenei korszak jellemző zenei példáit, a feldolgozott művek jellegzetes 

tematikus részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, 

műfajokhoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 



Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a 

társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 

3. évfolyam 

A bécsi klasszikához, valamint a korai romantikához kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, 

elemzés). 

4. évfolyam 

A romantika zenéjéhez és zeneszerzői életutakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, 

a meghallgatott zeneművek és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, 

elemzés). 

5. évfolyam 

A 19. századi olasz, német, magyar és orosz operához kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, 

elemzés). 

6. évfolyam 

Bartók és Kodály művészetéhez és a kortárs zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, 

elemzés). 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a zenetörténet stíluskorszakainak kronologikus 

időrendjében. Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek 

jellegzetes tematikus részleteit. Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott 

stíluskorszakokhoz, műfajokhoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó 

szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a 

társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 

 

ZENEELMÉLET 

A zeneelmélet-tanítás akkor töltheti be feladatát, akkor fejlesztheti a tanuló zenei készségét 

(hallás, formaérzék stb.) ha szemléletében mindig egységet képviselve, egyszerre nevezi meg 

a harmóniai és formatani ismereteket. 



Az analízis célja a műalkotás egységének bemutatása. Rá kell mutatni olyan zenei 

összefüggésekre - a funkciós zenei renden belül -, melyek egyszerre vonatkoztathatók 

harmóniai vagy a legkisebb formai egységre, de az egész mű egészére is. Ezeknek az 

összefüggéseknek meglátása, illetve megérzése szolgálja azt az élményt, melynek birtokában 

a tanuló - függetlenül tanulása céljától - a zeneművészetet értő, érző és őrző személyiséggé 

válik. 

A tanult - hangnemi, formai, funkciós - ismeretanyag elmélyülésével, a hangzó zenei példák 

növekvő mennyiségével fejlődik a tanuló zenei készsége, s ez az, ami fejleszti íráskészségét 

is. A megismerés, elemzés különböző fázisainak megfelelően - a „tudatos utánzásra 

késztetve”, a tanuló érdeklődését szem előtt tartva, személyiségének és zenei készségének 

fejlődését figyelembe véve - lehet íráskészségét alakítani. Nem cél, hogy a még 

személyiségében is fejlődés alatt álló tanuló zenei tanulmányainak ezen a fokán (pl. 13-14 

évesen) „stílustiszta” kompozíciókat írjon. A cél az, hogy a tanult anyagban - lehetőség 

szerint - biztos formai és hangnemi (hangrendszerbeli) érzékkel rendelkezzen. Ennek 

kimunkálása az egyik legfontosabb feladat. A „cezúrák” érzékeltetése, a két „megállás” közti 

összefüggésekre való rámutatás (pl. félzárlat, egészzárlat) irányítja és vezeti a tanuló 

formaérzékének fejlődését 

A program célja, hogy 

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

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

neveljen, 

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

kapcsolatára, 

- adjon alapos elméleti felkészülést a főiskolai felvételi vizsgához, 

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

zeneművészeti szakközépiskola zeneszerzés tanszakára. 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 



Tudjon a tanuló a négyszólamúságban tájékozódni, egyszerűbb mintapéldákat diktálás után 

zongorázni, vagy diktálás után lejegyezni. 

Ismerje fel hallás után a tanult zenei formákat. 

Tudja részletesen elemezni a tanult zenei anyaghoz kapcsolódó zeneművet kottaképről. 

2. évfolyam 

Tudjon a tanuló egyszerűbb mintapéldákat diktálás után zongorázni, vagy diktálás után 

lejegyezni. 

Ismerje fel hallás után a tanult zenei formákat. 

Tudja részletesen elemezni a tanult zenei anyaghoz kapcsolódó zeneművet kottaképről. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

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

- fel hallás után a tanult zenei formákat, 

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

A tanuló legyen képes 

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

ismereteket az előadásban tudatosan alkalmazni, 

- a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából, 

- egyszerűbb zenei anyagban ének-zongora együtt-játékra, 

- diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni. 

A tanuló tudja 

- diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal 

vagy négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben), 

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

részletesen elemezni, 

- az összetett autentikus kadenciát emlékezetből, illetve példákat játszani, diktálás után 

zongorázni (4#, 4b előjegyzésig). 

Továbbképző évfolyamok 

3. évfolyam 

A továbbképző osztályok tanulói egyéb irányú tanulmányaik mellett is meg akarják őrizni a 

zenei pálya választásának lehetőségét, vagy olyan műfajban (pl. jazz zene) tanulják 

hangszerüket, melynek tanulását hatékonyan egészíti ki a zeneelmélet. 



Tudjon a tanuló tájékozódni hallás után a reneszánsz és barokk stílus harmóniai és formatani 

jelenségeiben. 

Tudjon a tanuló kottából modális harmóniákat, reneszánsz és barokk zenei formákat 

részletesen elemezni. 

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákon zongorázni 

és/vagy lejegyezni. 

4. évfolyam 

Tájékozódni a bécsi klasszikus stílus harmóniai és formatani jelenségeiben hallás után. 

Kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni. 

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni 

és/vagy lejegyezni. 

5. évfolyam 

Tájékozódni a romantikus (korai és késői) stílus harmóniai és formatani jelenségeiben hallás 

után. 

Részletesen elemezni, kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat. 

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni 

és/vagy lejegyezni. 

6. évfolyam 

Tájékozódjon a tanult XX. századi stílus harmóniai és formatani jelenségeiben. 

Tudja részletesen elemezni kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat. 

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni 

és/vagy lejegyezni. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

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

- fel hallás után a tanult zenei formákat, 

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

A tanuló legyen képes 

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

ismereteket az előadásban tudatosan alkalmazni, 

- a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából, 

- egyszerűbb zenei anyagban ének-zongora együtt-játékra, 



- diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni. 

A tanuló tudja 

- diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal 

vagy négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben), 

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

részletesen elemezni, 

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

játszani, diktálás után zongorázni (4#, 4 b előjegyzésig). 

A tanuló ismerje meg 

- a reneszánsz modális harmóniai fordulatokat (motetták alapján), 

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

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

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

- a XX. század alapvető zenei irányzatait. 

A tanuló legyen képes 

- a különböző tanult stílusok harmóniai és formatani jelenségeiben tájékozódni, 

- kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni, 

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

A tanuló tudja 

- alkalmazni a zeneelmélet tárgyban szerzett (formai, harmóniai, dallami) ismereteit az új, 

vagy a tanult hangszeres darabok elemzése során. 

 

EGYHÁZZENE 

Az egyházzene komplex tantárgy, mely több műveltségterületet - Bibliaismeret, Liturgikus 

ismeretek, Népének, Gregorián, Egyházzene-irodalom és zenei ismeretek - foglal magába. 

A program célja az európai egyházzene megismertetése, illetve olyan elméleti és gyakorlati 

ismeretek tanítása, amelyek felkészítik a tanulót egy liturgikus alkalmon, vagy egyházzenei 

hangversenyen való részvételre, szélesítik látókörét, bővítik zenei ismereteit. 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Az egyházzene-irodalom alapvető fogalmainak ismerete, 

4 népének elsajátítása a saját felekezet repertoárjának ajánlott énekei közül, 



Az egyházi év saját felekezet szerinti felépítésének ismerete, 

Az év közben előforduló zenei szemelvények hallás utáni műfaji felismerése. 

2. évfolyam 

Az egyházzene-irodalom alapvető fogalmainak ismerete. 

Négy népének elsajátítása a saját felekezet repertoárjának ajánlott énekei közül. 

A liturgikus öltözékeinek, színeinek ismerete. 

Az év közben előforduló zenei szemelvények hallás utáni műfaji felismerése. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után: 

A tanuló ismerje: 

- a liturgia alapvető formáit, annak elemeit 

- az egyházi év felépítését, szerkezetét, a főbb ünnepeket, a liturgikus színeket 

- a liturgikus öltözékeket 

- a mise felépítését 

- a zsolozsma imaóráit 

- a protestáns istentiszteleteket 

- a liturgikus alkalmakon való részvétel és viselkedés alapvető szabályait 

- a történelmi egyházak által meghatározott, ún. műveltségi népénekanyagot 

- az énekeskönyvben szereplő gregorián tételeket, illetve párhuzamokat 

- népénekeket, 

- a kvadrát kottát olvasni, az alapvető neumákat 

- az egyházzene történetéből a gregorián, reneszánsz és barokk történetét 

Továbbképző évfolyamok 

Javasolt az elvégzett anyag elmélyítése érdekében egyházzenei hangversenyek, liturgikus 

alkalmak látogatása, valamint a körzetben található iskolák működő egyházzene csoportjaival 

közös órák szervezése. A Bibliaismeret és Liturgikus ismeretek óráira szakemberek (pap, 

lelkész, hittan tanár) meghívása lehet indokolt. 

A továbbképző négy évfolyama során a tanuló kottából ismerje a műveltségi anyagból az 

alább felsorolt énekeket.  

Népénekek: 

Katolikus: 3, 6, 7, 22, 25, 26, 28, 30, 37, 41, 43, 54, 59, 63, 67, 82, 98, 100, 105, 126, 128, 

142, 149, 157, 161, 162, 165, 168, 169, 189, 190, 219, 221, 222, 224, 226, 234, 287, 352, 358. 

Műveltségi anyag: 



Katolikus: 6,8, 28,41,67,100,105,130,190,191. 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

A gregorián és a középkori egyházzene 2. évfolyamon megszerzett ismereteinek bővítése, 

főként a gyakorlati zenei részre helyezve a hangsúlyt. 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

A reneszánsz és kora-barokk egyházzene, a 2. évfolyamon megszerzett ismereteinek 

bővítése, főként a gyakorlati zenei részre helyezve a hangsúlyt. 

Ajánlott tananyag 

- Recitált Magnificat (magyar nyelven, tetszés szerinti zsoltártónuson), 

- egyházi műfajok: mise, motetta, 

- kétszólamú reneszánsz és kora-barokk vokális és instrumentális művek megismerése, 

előadása, 

- zenei műfajok, formák, művek hallás utáni felismerése, darabok elemzése, 

- a kereszténység története a Reformációig, 

- a keresztény/keresztyén liturgia alapvető elemei, 

- 10 népének elsajátítása az ajánlott énekek közül, 2 az ún. műveltségi anyagból, 

- lapról olvasás: az énekeskönyvek dallamaiból (Éneklő Egyház, Evangélikus Énekeskönyv, 

Református Énekeskönyv), 

- népének történet - az évfolyami egyházzene-irodalom anyag korszakához kapcsolódóan, 

- az orgona liturgikus funkciója. 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Az érett barokk és klasszikus korszak egyházzenéjének 3. évfolyamon megszerzett 

ismereteinek bővítése, főként a gyakorlati zenei részre helyezve a hangsúlyt. 

Ajánlott tananyag 

- A graduál műfaja, 

- kétszólamú érett barokk és klasszikus vokális és instrumentális művek megismerése, 

előadása, 

- kánonok és quodlibetek éneklése, 

- zenei műfajok, formák, művek hallás utáni felismerése, 

- a kereszténység története a Reformációtól, 



- a szentmisén kívüli egyéb szertartások liturgiáinak jellemzői, 

- a hazai énekeskönyvek tartalma, használata (Éneklő Egyház) 

- 10 népének elsajátítása az ajánlott énekek közül, 2 az ún. műveltségi anyagból, 

- lapról olvasás: az énekeskönyvek dallamaiból (Éneklő Egyház), 

- népének történet - az évfolyami egyházzene-irodalom anyag korszakához kapcsolódóan, 

- az orgona fő részei. 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

A romantikus, XX. századi és kortárs egyházzenének 2. évfolyamon megszerzett 

ismereteinek bővítése, főként a gyakorlati zenei részre helyezve a hangsúlyt. 

Ajánlott tananyag 

- Az egyház jelképei, 

- zenei műfajok, formák, művek hallás utáni felismerése, 

- kétszólamú romantikus, XX. századi, kortárs vokális és instrumentális művek megismerése, 

előadása, 

- a hazai énekeskönyvek tartalma, használata (Éneklő Egyház) 

- 10 népének elsajátítása az ajánlott énekek közül, 2 az ún. műveltségi anyagból, 

- lapról olvasás: az énekeskönyvek dallamaiból (Éneklő Egyház), 

- népének történet - az évfolyami egyházzene-irodalom anyag korszakához kapcsolódóan, 

- az orgona felépítésére és ápolására vonatkozó alapvető tudnivalók. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után: 

Az alapfok követelményein túl: 

A tanuló tudja: 

- a zsoltártónusokat 

- az egyszerűbb gregorián misetételeket (Missa Mundit) 

- az egyházzene történetének legfontosabb stílusait 

- az orgona fő részeit és liturgikus funkcióját 

A tanuló tudjon: 

- zongorán, orgonán népéneket kísérni 

- a szkóla, illetve énekkar tagjaként nyilvánosan szerepelni, 

A tanuló ismerje: 

- a keresztény/keresztyén a liturgia alapvető elemeit 

- a felekezetek énekrepertoár fő műfajait 



- a felekezetek alapvető istentiszteleti énekanyagot 

- az egyház jelképeit 

- a kereszténység történetének jelentősebb fordulópontjait évszámmal 

- egyéb szertartások liturgiáinak jellemzőit 

- a hazai énekeskönyvek tartalmát és használatát 

- az alapfokon meghatározott népénekeket, 

- a népének történetet vázlatosan 

- a gregorián ének műfajait 

- a gregorián hangjegyírás vázlatos történetét 

A tanuló tudjon: 

- egy zsidó liturgikus éneket 

- három rövid gregorián tételt latinul 

- három magyar graduál-dallamot 

- lapról olvasni az Éneklő Egyház, az Evangélikus, illetve Református Énekeskönyv 

dallamaiból 

- lapról olvasni könnyű gregorián tételeket kvadrát kottából 

- az instrumentális és vokális egyházi zene legjellegzetesebb műfajait 

- két könnyű egyházzenei művet énekes, illetve hangszeres együttesben előadni 

- további három egyházzenei művet elemezni 

- az egyházzene történetének legfontosabb stílusait (klasszika, romantika, XX. század, 

kortárs) 

- tanórai keretben zongorán, orgonán népéneket kísérni, illetve saját hangszerén 

közreműködni 

 

 

KAMARAZENE 

Az alapfokú művészeti iskolában folyó kamarazene/társasének-tanítás - különösen a nem 

zenei pályára készülő tanulók esetében - az oktató-nevelő munka egyik legfontosabb 

tevékenysége. 

A kamarazenei attitűd elsajátításához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen olyan személyes 

(fizikai és érzelmi), hangszeres és vokális kompetenciákkal, melyek nélkül a közösségi zenélés 

hatékony elsajátítása nem képzelhető el. 



A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2 fő feletti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy 

vokális szólamokból álló együttes. 

A kamarazene főtárgyként az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, 

de kötelezően választható, vagy választható tantárgyként is tanulható. 

Fejlesztési feladatok 

A kamarazene-oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei a résztvevők egyéni 

tudásszintjétől, a hangszeres/ vokális szólamok adott tanévre vonatkozó összeállításától 

függenek ezért minden kamaracsoportra érvényes, éves szintekre lebontott fejlesztési 

követelményeket nem lehet megadni. 

Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat a kamarazenélésre jellemző ismeretek és készségek 

szerint csoportosítva soroljuk fel, avval, hogy a képzés során ezek kialakítása és szintjének 

fejlesztése a képzés célja. 

A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése 

- Lapról olvasás. 

- A belső hallás fejlesztése. 

- intonációs készség. 

- Az improvizációs készség fejlesztése (reneszánsz és barokk művekben, jazz-zenében). 

- A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt. 

- Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén. 

1. évfolyam 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

- megadott hangra önállóan hangolni, 

- hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 

- be-, illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni, 

- be- és leinteni, 

- az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 

- biztosan tempót tartani, 

- intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 

- a tanár jelzései alapján hangerőben alkalmazkodni, 

- homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 

A tanuló legyen tisztában 

- saját hangszere intonációs jellemzőivel, 



- a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 

- a disszonancia-konszonancia súlyviszonyaival, 

- a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

2. évfolyam 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

- játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 

- lassítani-gyorsítani a partner jelzése alapján, 

- tempóváltozásokat ő maga is jelezni, 

- szükség esetén lebegésmentesen hangot képezni, 

- legalább a hosszan álló harmóniákban, záróakkordokban önállóan intonálni a basszushoz 

vagy a stabil hangolású hangszerhez, 

- disszonanciákat kiemelni a tanár kérésére, 

- a tanár jelzése alapján szólamát - szerepének megfelelően - kiemelni vagy háttérbe helyezni, 

- eltolt ritmusokat, hemiolákat stb. helyesen hangsúlyozni. 

A tanuló legyen tisztában 

- az együttesben szereplő hangszerek hangolásával (C-hangolású vagy transzponáló 

jellegével), 

- a saját hangszerére jellemző intonációs hibák javítási lehetőségeivel, 

- a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

- megadott hangra önállóan hangolni, 

- hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 

- be-, illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni, 

- be- és leinteni, 

- az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 

- biztosan tempót tartani, 

- játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 

- lassítani-gyorsítani a partner jelzése alapján, 

- tempóváltozásokat ő maga is jelezni, 

- intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 

- homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 

A tanuló legyen tisztában 



- saját hangszere intonációs jellemzőivel, 

- a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 

- a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

Ismerje 

- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

Továbbképző évfolyamok 

3. évfolyam 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

- bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani, 

- partitúrából játszani, 

- a helyes intonációt crescendo-decrescendo során is megőrizni, 

- segéd-, illetve tisztítófogásokat önállóan alkalmazni, 

- figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

- saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy 

háttérbe helyezni, 

- figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

- a tanár útmutatásainak megfelelően hangképzésben, dinamikában, artikulációban stb. 

alkalmazkodni, 

- a disszonanciákat önállóan felismerni, kiemelni és feloldani. 

A tanuló legyen tisztában 

- a játszott művek stílusával, műfajával, formájával, 

- az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

- az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

4. évfolyam 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

- együttesével önállóan elhelyezkedni a próba, illetve a koncert színhelyén, az akusztikai és 

egyéb körülményeket is szem előtt tartva, 

- folyamatosan, kottahűen lapról olvasni, 

- ütemmutató nélküli szólamban ritmikailag tájékozódni, 

- minimális mértékben díszítéseket improvizálni (reneszánsz, barokk művekben, jazzben), 

- polifon műben „elúszás” esetén - partitúrából játszva - visszatalálni, 



- saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 

- saját hangszerén önállóan tisztítófogásokat keresni és alkalmazni, 

- önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

- kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani. 

A tanuló legyen tisztában 

- a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

5. évfolyam 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

- készségszinten használni az elmúlt négy évben tanult ismereteket 

- irányítani a kamaracsoport játékát ill. alkalmazkodni az irányításhoz 

- önállóan kijavítani ill. kijavíttatni a felmerülő intonációs problémákat 

- meghallani, felismerni a tempóvétel következtében kialakuló pozitív és negatív zenei 

folyamatokat 

- a lapról olvasott anyagban is elhelyezni a helyes artikulációt 

- az adott zenemű stílusához igazodó artikuláció, hangképzés megvalósítására 

- önállóan olvasni a XX. sz.-i kottaképet 

- önállóan kialakítani a barokk díszítéseket 

- önállóan improvizálni megadott zenei anyagra a társai szólamához alkalmazkodva 

A tanuló legyen tisztában 

- a játszott művek stílusával, műfajával, formájával 

6. évfolyam 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

- teljesen önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

- teljesen önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, 

dinamikát, artikulációt stb., 

- az előző évek ismeretanyagának teljesen önálló alkalmazására, „koncertszerű” lapról 

játékra. 

- kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani. 

A tanuló legyen tisztában 

- a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 



A tanuló legyen képes 

- bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani, 

- partitúrából játszani, 

- a helyes intonációt crescendo-decrescendo során is megőrizni, 

- figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

- saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy 

háttérbe helyezni, 

- figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

- polifon műben „elúszás” esetén - partitúrából játszva - visszatalálni, 

- saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 

- önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, dinamikát, 

artikulációt stb. 

A tanuló legyen tisztában 

- a játszott művek stílusával, műfajával, formájával, 

- az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

- az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

Ismerje 

- az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 

 

ZENEKAR 

A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfokú 

és a továbbképző évfolyamok tanulói számára, hogy - az egyéni foglalkozásokon elsajátított 

tudás felhasználásával - érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak. 

Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget és 

technikai eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is. 

Hozzon létre együttműködést a tanulók tudásának különbözőségéből. 

Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra. 

Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot. 

Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát. 

A zenekari foglalkozások feladatai 

A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal. 

A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása. 

A „zenekari hallás” fontosságának alakítása, tudatosítása. 



A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális-horizontális) fejlesztése. 

Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása. 

Az arra alkalmas tanulók felkészítése professzionális együttesben való játékra. 

A különböző hangszercsoportoknak megfelelő - a zenekari ülésmódból adódó - helyes 

hangszerkezelés kialakítása, egységesítése. 

A zenekari munkában a fejlesztési cél és feladat az együttes fajtájától, az adott hangszer-

összeállításra íródott/átírt repertoártól, valamint az együttesben résztvevők egyéni 

tudásszintjétől függ. 

A játszandó művek kiválasztásánál fokozott figyelmet kíván az egyes részfeladatok 

(szólamok) megfelelő szintű megvalósítása, gondosan mérlegelve a befektetett időt, energiát, 

s a munka közben megőrzendő játékkedvet, mert ez alapvető feltétele az egész mű minőségi 

megszólaltatásának, a magasabb értékű esztétikai szint elérésének. 

A „klasszikus” összeállítások (vonós-, fúvószenekar) mellett a helyi igényeknek, 

lehetőségeknek megfelelően számtalan hangszeres összeállítás működhet eredményesen, e 

miatt éves szintre lebontott egységes fejlesztési követelményeket nem lehet megadni. 

A megjelölt fejlesztési követelményeket elsősorban a közös zenekari játék kialakítására és 

fejlesztésére jellemző ismeretek és készségek szerint három csoportra bontva (összevont 

évfolyamok) soroljuk fel. 

 Kezdő  1-2. évfolyam  (-14 éves korig) 

 Középhaladó  3-4. évfolyam  (12-18 éves kor) 

 Haladó  2-6. évfolyam  (16-22 éves kor) 

Kezdő csoport 

Fejlesztési feladatok 

- A helyes zenekari ülés kialakítása. 

- Egymásra figyelés, alkalmazkodás. 

- Hosszú és rövid hangok. 

- A szólamon belüli frazeálás betartása. 

- Zenekari hallásfejlesztés, többszólamúság. 

- Tempóvétel, tempótartás. 

- Dinamikai folyamatok kialakítása. 

- A zenekari kommunikáció kialakítása (a karnagy és a zenekar, illetve a zenekari szólamok 

között). 



Követelmény 

A különböző hangszercsoportoknak megfelelő hangszerkezelés egységesítése, a zenekari 

ülésmódból adódó helyes hangszertechnikai mozgások kialakítása. 

Középhaladó csoport 

Fejlesztési feladatok 

- Az eddig tanult ismeretek, készségek fejlesztése, adott esetben önálló használata 

- A zenekari hangzás iránti igényesség kialakítása, alkalmazása. 

- Dinamikai és ritmikai folyamatok árnyalása, fejlesztése. 

- A tempóvétel és -tartás differenciálódása. 

- A zenekari kommunikációs lánc tudatosításának elkezdése. 

Követelmény 

A közös alkalmazkodás képességének kialakítása. 

Haladó csoport 

Fejlesztési feladatok 

- Az eddig tanult ismeretek, készségek további fejlesztése. 

- A zenekari rubato játékmód elsajátítása. 

- A zenekari kommunikációs lánc tudatos alkalmazása. 

Követelmény 

Önálló kamarazenekari játék kialakítása. 

Követelmények a program elvégzése után 

A tanuló ismerje meg 

- a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit, 

- az alapvető zenekari játékmódokat, 

- az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait. 

Legyen képes 

- szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar egészében 

betöltött funkciója szerint eljátszani, 

- a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együtt-játékra irányítani figyelmét, 

- a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni. 



Tudja alkalmazni 

- az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket, 

- a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet, a többszólamúságra, a dinamikai és 

ritmikai folyamatok árnyalására, a tempóvétel és -tartás differenciálására, 

- a zenekari kommunikációs lánc (karnagy-zenekar, zenekari szólamok között) folyamatát. 

Továbbá 

A tanuló legyen képes 

- felnőtt amatőr zenekarban játszani, 

- részt venni önálló kamarazenekari produkcióban. 

Alkalmazza tudatosan 

- a zenekari kommunikációs láncot, 

- a zenekari rubato játékot. 

KÓRUS 

A kórus tantárgy oktatásának célja, olyan pozitív élménynyújtás, amely a tanulók zenei és 

közösségi élményhez juttatásával hat az emberi kapcsolatokra és ezen keresztül az egyén 

személyiségfejlődésére. 

A kórusfoglalkozás feladatai 

Ösztönözze a tanulót a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére. 

Fejlessze a tanulók 

- hallását, 

- ritmusérzékét, 

- tempó- és dinamikai érzékenységét, 

- hangszínek iránti igényét, 

- kottaolvasási készségét, 

- zenei memóriáját, 

- zenei ízlését, 

- stílusérzékét, 

- formaérzékét, 

- hangképző- és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását. 

Ismertesse meg a kórustagokat 

- az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés által, 

- a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival. 



Tudatosítsa a tanulókban az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi szempontból 

is. 

A zeneiskolai kórus tantervben az egyedi személyi, korosztályi összetétel és a különböző 

tudásszintek miatt nem lehet egységes, évfolyamokra lebontott Követelményeket 

meghatározni. 

A felsorolt feladatok a fejlesztési területeket spirálisan jelölik avval, hogy az eredmények 

mindig a konkrét művek előadásában teljesülnek. 

Fejlesztési feladatok 

- az aktív éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra kialakítása, továbbfejlesztése, 

- a együtthangzás megvalósítása, a harmonikus hallás és formaérzék fejlesztése, 

- a résztvevők korosztályától, egyéni tudásától függően kánonok, két-, háromszólamú 

egynemű karok igényesebb három és négyszólamú művek, vegyeskari művek 

megszólaltatása, 

- hangképző és intonációs gyakorlatok a kórus tiszta, egységes, szép hangzásának 

kialakítására, 

- a szólamok ritmikailag pontos, dallamilag hibátlan megtanulása megfelelő formálással, 

szövegejtéssel, 

- a zene akusztikai összefüggéseinek ismeretében a tiszta intonáció énekkari gyakorlatának 

megvalósítása, 

- kiegyenlítettség az egyes szólamok és a kórus egésze között: 

- hangszín-kultúra fejlesztése, az intonációs különbségek felismerése, javítása 

- az egységes, kultúrált énekkari hangyás megteremtése. 

Követelmény 

A kórus 

- tudjon a kórusvezetővel együttműködni 

- a dallamot a vezényléssel kapott instrukcióknak megfelelően formálni 

- tudjon, tisztán, pontos szövegmondással, a mű érzelmi tartalmának megfelelő kifejező 

előadással énekelni 

- szereplés során az énekkar valamennyi tagja legyen képes képességei legjavát nyújtani 

Követelmények a program elvégzése után 

A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre. 

Tudjon 

- fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken, 

- „vezénylésre” énekelni. 



A tanuló ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével. 

Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban. 

Tudja 

- helyes légzéstechnikával, 

- tiszta intonációval, 

- pontos ritmusban, 

- érthető szövegmondással, 

- helyes tempó- és dinamikai választással, 

- művészileg kidolgozottan - stílushű formálással, szuggesztivitással - elénekelni szólamát. 

Rendelkezzék 

- jó kottaolvasási készséggel, 

- zenei memóriával. 

Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az egységes 

kórushangzás megteremtését 

 

NÉPZENE 

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulya 

NÉPI FURULYA 

Előkészítő évfolyamok 

1. évfolyam 

Legyen képes a tanévben tanult népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni és furulyázni. 

2. évfolyam 

Legyen képes a tanévben tanult székelyföldi népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni és 

furulyázni. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes a tanult székelyföldi dallamokat stílusosan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban, egyszerűen díszítve, variáltan eljátszani. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes a tanult felcsíki dallamokat stílusosan, egyszerűen díszítve, variáltan, a 

tánctípusoknak megfelelő tempóban eljátszani. 

3. évfolyam „A” tagozat 



Legyen képes a tanult dunántúli dallamokat stílusosan, egyszerűen díszítve, variáltan, a 

tánctípusoknak megfelelő tempóban eljátszani. 

4. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes 

- a tanult gyimesi dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 

- a hatlyukú furulya 2 oktávjának használatára. 

5. évfolyam „A” tagozat 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a palóc furulyajáték dallamvilágát 

és játéktechnikáját. 

Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

6. évfolyam „A” tagozat 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a mezőségi lassú és magyar 

ritmikáját, hangsúlyait a széki zenén keresztül. 

Legyen képes 

- a tanult moldvai dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 

- a hatlyukú furulya 2. és 3. átfújására. 

- önálló dallamtanulásra, egyszerű lejegyzésre. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, 

hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb Követelményeinek. „B” tagozat 

Követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszerkezelés 

biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az A tagozat szintjét. 

2. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes a tanult felcsíki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak 

megfelelő tempóban eljátszani. 

3. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes a tanult dunántúli dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak 

megfelelő tempóban eljátszani. 

4. évfolyam „B” tagozat 



Legyen képes 

- a tanult gyimesi dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban énekelni és eljátszani. 

- a hatlyukú furulya 2 oktávjának használatára. 

5.évfolyam „B” tagozat 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a palóc furulyajáték dallamvilágát és 

játéktechnikáját. 

Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

6. évfolyam „B” tagozat 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a mezőségi lassú és magyar 

ritmikáját, hangsúlyait a széki zenén keresztül. 

Legyen képes 

- a tanult moldvai dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 

- a hatlyukú furulya 2. és 3. átfújására. 

- önálló dallamtanulásra, egyszerű lejegyzésre. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

- természetes hangszerkezelésre, 

- tiszta intonációra, 

- a hang, illetve hangszín kialakítására, díszítésére a hagyomány adta kereteken belül, 

- hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására hangfelvételről, 

- énekes dallamok megformálására hangszerein az adott dialektus hagyományos 

előadásmódján, 

- énekkíséretre, 

- más hangszerekkel való együttes játékra a hagyomány adta kereteken belül (furulyák, 

gardon, citera, esetleg hegedű, cimbalom), 

- népzenei darabok értelmes, tagolt előadására a ritmus, a hangsúlyok, az összetartozó és 

elkülönülő hangok helyes felfogása, illetve alkalmazása révén, 

- a tanult dialektusok táncrendjeinek eljátszására. 

Rendelkezzék 



- az adott dialektus előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel, 

- zenei emlékezőtehetséggel, 

- a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus és hangsúlyozási készséggel, 

formaérzékkel, 

- a táncossal, énekessel való zenei kommunikáció képességével, 

- olyan irányú kottaismerettel, mely a népzenei darabok megtanulását segíti, 

- a szükséges zeneelméleti ismeretekkel. 

Ismerje 

- hangszerei múltját és változatait a magyar nyelvterületen, 

- hangszerei repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát a fontosabb 

dialektusterületeken. 

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

A tanuló legyen képes 

- tudásáról számot adni szólóban és hangszeres-énekes együttesben színpadon is, 

- céltudatosan, önállóan gyakorolni, 

- hangszertechnikáját, repertoárját önállóan is fejleszteni. 

Ismerje 

- és alkalmazza a népzene előadásmódjának jellegzetes hangszeres megoldásait- a különböző 

népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző vokális és hangszeres dallamait, tánctípusait, 

táncait, az ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét. 

Rendelkezzen a magyar és a szomszéd népek vokális, zenei és tánchagyománya táji, történeti 

tagozódásában való tájékozódáshoz szükséges népzenei, tánctörténeti, néprajzi, történelmi 

valamint kulturális ismeretekkel. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk 

és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző 

évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően 

tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás 

tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. 

7. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes 

- a tanult marosszéki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 



- elsajátítani a forgatós táncok dallamvilágának jellegzetességeit. 

8. évfolyam „A” tagozat 

Ismerje meg és sajátítsa el a Tiszántúl, Szilágyság és a Felföld pásztorainak furulyazenéjét az 

évfolyam technikai és zenei szintjén. 

Legyen képes: 

- hangmódosításra villafogásokkal. 

- önálló tanulásra, parlando és rubato pásztornóták lejegyzésére. 

9. évfolyam „A” tagozat 

Ismerje meg és sajátítsa el a Küküllő-vidék furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei 

szintjén. 

Legyen képes a 2 - 3. átfújás kombinálására. 

10. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes elsajátítani 

- az Észak-mezőségi furulyazene dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 

- a mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezését és ritmikáját. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes 

- a tanult gyergyói dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani, 

- a tanult marosszéki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani, 

- elsajátítani a forgatós táncok dallamvilágának jellegzetességeit, 

- elsajátítani a gyimesi ikerfurulya játék jellegzetességeit. 

8. évfolyam „B” tagozat 

Ismerje meg és sajátítsa el eredeti felvételek alapján 

- Tiszántúl, Szilágyság furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén. 

- pásztornótákat és táncdallamokat Pál István repertoárjából flótán. 

Legyen képes: 

- hangmódosításra villafogásokkal. 

- önálló tanulásra, parlando és rubato pásztornóták lejegyzésére. 

9. évfolyam „B” tagozat 



Ismerje meg és sajátítsa el és stílusosan, díszítve, variáltan szólaltassa meg a Küküllő-vidék 

furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén. 

Legyen képes a 2 - 3. átfújás kombinálására. 

10. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes elsajátítani 

- a bukovinai furulyajáték dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 

- az Észak-mezőségi furulyazene dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 

- a mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezését és ritmikáját. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje valamennyi magyar furulyafajta játékmódját, tudjon rajtuk a hagyományos 

előadókét megközelítő szinten önállóan összeállított dallamfüzért játszani minden jellemző 

tájegység anyagából szólisztikusan és más hangszerekkel együtt. 

A tanuló legyen képes 

- minden ismert dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai 

színvonalon, hallgatóság előtt is, 

- más hangszeren vagy énekes formában fennmaradt dallamok önálló adaptálására. 

Ismerje 

- hangszere repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát minden 

magyar népzenei dialektusban, 

- a hangszer szerepét a történeti zenében, 

- a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 

- a szomszédnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 

- hangszere elterjedtségét a Földön. 

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

A tanuló legyen képes 

- a kifejezésmód, megfelelő stílusismeret és technikai felkészültség birtokában zenei élményt 

nyújtani, 

- szubjektív zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni, 

- olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi 

hagyományismeretét, zenei tudását, képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége 

érettségét. 

Tudja a tanult játéktechnikai elemeket meggyőző zenei kifejezés szolgálatába állítani. 



A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszerek - hatlyukú furulya C alaphangú, erdélyi, 

semleges hangsorú dunántúli és palóc változatai, ikerfurulya, tilinkó, flóta és hosszúfurulya. 

Kottatartó 

Metronóm, 

Hangzó zenei és videó/DVD példatár, 

MP3-as és CD játszó, video-, illetve DVD lejátszó-felvevő készülék, 

Lejegyzések készítésére alkalmas többsebességű magnetofon vagy számítógép. 

Pengetős tanszak tantárgyai: citera, koboz 

Citera 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

A helyes pengetési irányok elsajátítása. 

Egyenletes negyed értékek és nyolcadpárok pengetésével kis hangterjedelmű gyermekdalok 

lejátszása íves pengetésmóddal. 

A tanuló legyen képes helyes ujjrend kialakítására, a dallamjátszó ujjak könnyed 

váltogatására, a hüvelyk- és a középső ujj csúsztatására. 

2. évfolyam 

Egyenletes pengetéssel gyermekdalokjátéka 

Négy ujj használata a húrlenyomás során 

A tanuló legyen képes a helyes ujjrend kialakítására, a dallamjátszó ujjak könnyed 

váltogatására. 

A második érintősoron található Esz’ módosított hang második ujjal történő lenyomására. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Mérsékelt tempóban egyenletes negyed- és nyolcadmozgás. 

A pengetés irányainak biztos tudása. 

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés. 

Technikai gyakorlatok az alsó hangtartományban (C’-A’-ig) 4 ujjal. 

A kapkodós játék alapjainak elsajátítása. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés tudatos alkalmazása. 

A sorvégi szünet kitöltése a C”-re hangolt kisfejhúr bependítésével. 



Biztos hangtartomány váltás. 

4 ujjal történő játék, a megfelelő ujjrend kialakítása. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Esztam kíséret - a felfelé irányuló pengetések hangsúlyozása. 

Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás. 

Biztos hangtartomány váltás. 

Helyes, önálló ujjrend kialakítása. 

4. évfolyam „A” tagozat 

A tizenhatodos ritmusaprózás megvalósítása. 

A pergetés (tremolo) önálló alkalmazása. 

Egyszerű esztam kíséret megvalósítása. 

5. évfolyam „A” tagozat 

Pergetéssel való dallamdíszítés. 

Nyolcadolós kapkodós díszítés. 

Tizenhatodos aprózással történő díszítés. 

Sűrű esztam kíséret elsajátítása. 

Szinkópa ritmus pontos játéka. 

6. évfolyam „A” tagozat 

Sűrű esztam kíséret alkalmazása. 

Tremoló játéktechnika alkalmazása. 

Dallamdíszítés tizenhatod értékű dallamhangokkal. 

A szinkópa ritmus többféle pengetés módjának ismerete, alkalmazása. 

Az autentikus citerajáték szerint a pontozott és fél értékek bontott játéka. 

A tanuló legyen képes igényesen megformálni az előadandó dallamokat; legyen tisztában a 

különböző zenei tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, 

hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb Követelményeinek. „ B” tagozat 

Követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszerkezelés 

biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az A tagozat szintjét. 

2. évfolyam „B” tagozat 

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés tudatos alkalmazása. 



A sorvégi szünet kitöltése a C”-re hangolt kisfejhúr bependítésével. 

Biztos hangtartomány váltás. 

4 ujjal történő játék, a megfelelő ujjrend kialakítása. 

A kisfejhúrok dallamszínesítő funkciójának kialakítása, a kapkodós játék gyakorlása. 

Legyen képes a tanuló dinamikai változtatásra egy-egy tanult dallam játéka során. 

Ismerje meg a lá-pentaton hangsort és tudjon dallampéldákat játszani. 

Ismerje a hangtartomány-váltás szabályait, alakítson ki önálló, szabályos ujjrendet. 

Legyen képes saját - vagy másiktanuló - énekével együtt játszani, tudjon más hangszerrel 

(furulya, tekerő, tambura) együtt muzsikálni. 

3. évfolyam „B” tagozat 

Esztam kíséret - a felfelé irányuló pengetések hangsúlyozása. 

Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás. 

Biztos hangtartomány váltás. 

Helyes, önálló ujjrend kialakítása. 

Az esztam kíséret alkalmazása 

A normál és a sűrű pengetés váltogatása egy dallamon belül (negyed-, nyolcad- és tizenhatod 

értékeken) 

Ti-tiri és tiri-ti rtimusaprózás alkalmazása már tanult dallamokon 

Tudjon a tanuló az esztam kíséretből a dallamsorok végén visszaváltani a lefelé történő 

hangsúlyos pengetésre 

Ismerje a dunántúli terc fogalmát és tudjon játszani dallamokat ilyen hangokkal 

4. évfolyam „B” tagozat 

A tizenhatodos ritmusaprózás megvalósítása. 

A pergetés (tremolo) önálló alkalmazása. 

Egyszerű esztam kíséret megvalósítása. 

A tanuló alkalmazzon sűrű pengetéssel esztam kíséretet 

Fejlessze a tremoló játék technikáját korábban tanult dallamok hosszabb értékű 

dallamhangjain 

Alkalmazza a felfelé irányuló pendítésből indított pergetést 

Fejlessze a díszítő játéktechnikát nyolcadoló, kapkodós pengetéssel 

5. évfolyam „B” tagozat 

Pergetéssel való dallamdíszítés. 

Nyolcadolós kapkodós díszítés. 

Tizenhatodos aprózással történő díszítés. 



Sűrű esztam kíséret elsajátítása. 

Szinkópa ritmus pontos játéka. 

A tremoló játék tökéletesítése 

A tizenhatodos mozgású dallamdíszítés tanulása (alsó-, felső váltóhangos, körülírásos 

díszítés) 

A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása 

Pontozott ritmusértékek pengetésének játékmódja az eredeti felvételek alapján 

A fél értékű dallamhangok autentikus játék szerinti bontása új stílusú népdalokon 

6. évfolyam „B” tagozat 

Sűrű esztam kíséret alkalmazása. 

Tremoló játéktechnika alkalmazása. 

Dallamdíszítés tizenhatod értékű dallamhangokkal. 

A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása. 

Az autentikus citerajáték szerint a pontozott és fél értékek bontott játéka. 

A tanuló legyen képes igényesen megformálni az előadandó dallamokat; legyen tisztában a 

különböző zenei tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 

Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával - glisszandó 

játékmód 

Húrlefogás - húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 

Kis nyújtott-, kis éles-, triolás nyújtott- és triolás éles ritmus pengetése 

A parlando-rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén  

A tanuló ismerje 

- a hangszer kialakulásának történetét és a népzenei dialektusokat, 

- a citerazene hangzóanyagát és kottában rögzített irodalmát, valamint az általános népzenei 

gyűjteményeket, szakkönyveket, 

- hangszere felépítését, karbantartását (húrcsere) és hangolását. 

Legyen képes 

- a hangszernek megfelelő népzene stílushű és improvizatív előadására, 

- a pontozott ritmusok autentikus, bontott megszólaltatására, 

- a helyes tempó- és ritmustartásra, 



- transzponálni a hangszerének megfelelően, 

- szólóban és zenekarban saját vagy más énekét kísérni, 

Ismerje 

- a citerazene különböző tájegységeinek általános stílusjegyeit, a citerán leggyakrabban 

játszott dallamokat, 

- ismerje a kiemelkedő adatközlők játékát, 

- ismerje a bourdon-kíséretes zene jellemzőit, 

- a „kapkodós” játékstílus, a pergetés, a váltogatott lassú és sűrű pengetés, a húrlefogás, a 

nyomóval történő játék, a parlando rubato játékmód alapjait. 

- a hangszeren való hagyományos hangsúlyozást, 

Rendelkezzék 

- tiszta hangképzéssel hangszerén, 

- biztos zenei memóriával, 

- megfelelő technikával, stílusismerettel, előadói készséggel, 

- szereplési (színpadi) gyakorlattal. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) A tanuló ismerje és alkalmazza 

- a tánczene általános kísérettípusait 

- a diatonikus hangszert és az azon való játékmódot 

- az oktávnyi vagy annál szélesebb glisszandós díszítést 

- a kapkodós játékmódot 

- a húrtompításos játék sajátosságait 

Tudjon különbséget tenni 

- az énekelt népdal és a tánczenei kíséret között 

Legyen képes 

- a parlando-rubato dalok előadására 

- kamarazenére más népi hangszerekkel 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk 

és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző 

évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően 

tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás 

tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. 

7. évfolyam „A” tagozat 



az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas technikai színvonalú játékkultúra. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

A hüvelykujjas nyomótechnika alkalmazása 

Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 

Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával - glisszandó 

játékmód 

Húrlefogás - húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 

Kis nyújtott-, kis éles-, triolás nyújtott- és triolás éles ritmus pengetése 

A parlando-rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása 

8. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredet játékmódokat. 

Alakuljon ki magas színvonalú játékkultúra. 

9. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

10. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. 

Legyen képes megformálni az előadott dallamokat. 



Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas színvonalú játékkultúra. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas technikai színvonalú játékkultúra. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

A hüvelykujjas nyomótechnika alkalmazása 

Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 

Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával - glisszandó 

játékmód 

Húrlefogás - húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 

Kis nyújtott-, kis éles-, triolás nyújtott- és triolás éles ritmus pengetése 

A parlando-rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása 

Dallamdíszítés; előkék, utókák 

Az erdélyi dialektus énekes dallamainak hangszeres megszólaltatása 

Új stílusú dallamok sorvégi díszítéstípusainak ismerete, alkalmazása 

8. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredet játékmódokat. 

Alakuljon ki magas színvonalú játékkultúra. 

Hagyományos citerás díszítések; előkék, utókák, alsó-, felső váltóhangok, nagyobb 

távolságokat kitöltő futamok játéka 

Sorzáró és az azt megelőző ütem hagyományos díszítéseinek megszólaltatása eredeti 

felvételek tanulmányozása alapján (Alföld, Észak-Magyarország) 



A gyorsdűvő kíséret gyakorlása és alkalmazása erdélyi táncdallamokon 

9. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

A triolás pengetésmód alkalmazása 

A leggyakoribb tánckíséret típusok ismerete és alkalmazása 

Aszimmetrikus ritmizálás 

10. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. 

Legyen képes megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas színvonalú játékkultúra. 

Az eredetihez hű, stílusos előadás 

A gyimesi lassú magyaros aszimmetrikus ritmizálása 

Váltakozó ütemű dallamok játéka 

Többféle hangolású citera használata 

Triolás lüktetésű és 7/8-os moldvai táncdallamok játéka 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

- a citerán használatos valamennyi hangsort, 

- a tánctípusok jellegzetes karaktereit és dallamtípusait, 

- a citerával történő tánckíséret technikai jellegzetességeit. 

Legyen képes 

- igényesen megformálni az általa előadott dallamokat a dialektusok díszítésmódjainak, 

játékmódjainak felhasználásával, más hangszerekkel együttjátszani (kamarazene), 



- önállóan összeállításokat készíteni a dialektusterületek dallamaiból. 

Tudjon 

- hangsúlytalan előkéket, tizenhatod ritmusú díszítéseket és dallamokat játszani, tremolózni 

a dallam megfelelő hangjain 

- hangszerén a dallamokat stílusosan, ritmusbontással és variációkkal díszíteni, 

A tanuló mutasson példát az alsóbb évfolyamok tanulóinak precíz, pontos, stílusos játékával, 

biztos hangszerkezelésével. 

Tudja behangolni hangszerét tanára segítségével. 

Vegyen részt szólistaként vagy zenekari tagként a citerazene fórumain (találkozók, 

versenyek, előadások, fesztiválok, lemezpályázatok, táborok, stb.). 

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

A tanuló tudja önállóan behangolni hangszerét 

Rendelkezzék szereplési (színpadi) gyakorlattal 

Tudjon játszani valamennyi dialektusterületről egy-egy jellemző énekes-, valamint tánczenei 

összeállítást 

Legyen képes több különböző karakterű összeállítás folyamatos játékára, virtuóz előadására 

 

Koboz 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Sajátítsa el a hangképzés, hangsúlyozás, ritmusjáték alapjait. 

Legyen képes hangok és egyszerű dallamok intonálására. 

2. évfolyam 

A tanuló ismerje a magyar népzene pengetős hangszereit (koboz, citera, tambura). 

Sajátítsa el a hangképzés, hangsúlyozás, ritmusjáték alapjait. 

Legyen képes hangok és egyszerű dallamok intonálására. 

Állítson elő néhány kettőshangzást, egyszerű akkordot. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Ismerje a tanuló 

- a hangszer történetét, alkalmazásának módjait, hangolását. 

- a hangszer és a pengető helyes tartását, illetve fogását. 



Legyen képes 

- tisztán intonálva egyszerű skálagyakorlatokat elvégezni (mozgó dó-val), szolmizációs 

hangokkal énekelve az ajánlott hangkészleten belül (C - H). 

- az egyszerűbb pengetési módokat kivitelezni (negyed, nyolcad ritmusban). 

- néhány kettőshangzás megszólaltatására. 

- alapvető akkordokat tisztán megszólaltatni, ezekkel éneket kísérni. 

2. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló ismerje a megszólaltatható hangok szolmizációs és ABC-s neveit. 

Legyen képes 

- egyenletes, ritmikus dallamjátékra. 

- egy oktáv hangterjedelmű modális skálák (dór, eol, mixolid) eljátszására a ritmusos játék és 

helyes intonáció követelményeit szem előtt tartva. 

- „dűvő”- és „esztam” játékra a főbb akkordokkal. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Gyakran előforduló modális skálák gyakorlása. 

Transzponálás. 

A tizenhatodos mozgás nyugodt tempóban történő végrehajtása (pl. hajdútánc-jellegű 

daraboknál). 

Gyorsabb akkordváltások végrehajtása. 

Tremolo játék. 

Kéthúros dallamjáték fekvésváltás nélkül. 

4. évfolyam „A” tagozat 

Gyakran előforduló skálák gyakorlása. 

Transzponálás. 

Aszimmetrikus illetve vagy bonyolultabb ritmusú kíséretek, ill. dallamok megszólaltatása (pl. 

kecskés, kettős). 

Egyszerűbb moldvai csángó dallamok előadása szólóban. 

Kéthúros dallamjáték fekvésváltással. 

5. évfolyam „A” tagozat 

A moldvai zenében gyakori skálák - modális, nagyterces fríg, akusztikus, harmonikus és 

melodikus moll, bő kvartos mixolid és dór, kalindra, stb - gyakorlása másfél oktáv 

hangterjedelemben. 

Gyors tempójú és aszimmetrikus (váltakozó, páratlan ritmusú, szinkópás lüktetésű darabok) 

szólisztikus megszólaltatása. 



Ugyanilyen jellegű énekelt, vagy hangszeren játszott művek igényes kísérete. 

Parlando ének (keserves, ballada) kísérete (triolás pengetés). 

Alap harmóniafűzések transzponálása. 

6. évfolyam „A” tagozat 

Régi magyar táncok. 

Skálagyakorlatok két oktáv hangterjedelemben. 

Összetettebb harmóniafűzések transzponálása. 

Magas technikai színvonalú darabok előadása. 

Zenekari játék, a főbb moldvai csángó hangszeres táncdallamok kíséretének ismerete. 

Körülíró díszítés, akkordok, futamok együttes alkalmazása. 

Gazdagabb hangszínek és bonyolultabb karakterek megvalósítása. 

A hangszertechnika önálló fejlesztésének készsége. 

A kifejező előadásmódra való törekvés. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, 

hogy megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb Követelményeinek. „B” tagozat 

Követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszerkezelés 

biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az A tagozat szintjét. 

2. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló ismerje a megszólaltatható hangok szolmizációs és ábc-s neveit. 

Legyen képes 

- egyenletes, ritmikus dallamjátékra. 

- egy oktáv hangterjedelmű modális skálák (dór, eol, mixolid) eljátszására a ritmusos játék és 

helyes intonáció követelményeit szem előtt tartva. 

- „dűvő”- és „esztam” játékra a főbb akkordokkal. 

- tizenhatodokat tartalmazó dallamok megszólaltatása. 

3. évfolyam „B” tagozat 

Gyakran előforduló modális skálák gyakorlása. 

Transzponálás. 

A tizenhatodos mozgás nyugodt tempóban történő végrehajtása (pl. hajdútánc-jellegű 

daraboknál). 



Gyorsabb akkordváltások végrehajtása. 

Tremolo játék. 

Kéthúros dallamjáték fekvésváltás nélkül. 

Bővített akkordkészlet. 

4. évfolyam „B” tagozat 

Gyakran előforduló skálák gyakorlása. 

Transzponálás. 

Aszimmetrikus illetve vagy bonyolultabb ritmusú kíséretek, ill. dallamok megszólaltatása (pl. 

kecskés, kettős). 

Egyszerűbb moldvai csángó dallamok előadása szólóban. 

Kéthúros dallamjáték fekvésváltással. 

Önálló kíséretszerkesztés egyszerű harmóniákkal. 

Gyors tempójú, egyenletes futamok megszólaltatása. 

5. évfolyam „B” tagozat 

A moldvai zenében gyakori skálák - modális, nagyterces fríg, akusztikus, harmonikus és 

melodikus moll, bő kvartos mixolid és dór, kalindra, stb - gyakorlása másfél oktáv 

hangterjedelemben. 

Gyors tempójú és aszimmetrikus (váltakozó, páratlan ritmusú, szinkópás lüktetésű darabok) 

szólisztikus megszólaltatása. 

Ugyanilyen jellegű énekelt, vagy hangszeren játszott művek igényes kísérete. 

Parlando ének (keserves, ballada) kísérete (triolás pengetés). 

Alap harmóniafűzések transzponálása. 

Hangzó- és videóanyagok önálló feldolgozása. 

6. évfolyam „B” tagozat 

Skálagyakorlatok két oktáv hangterjedelemben Összetettebb harmóniafűzések 

transzponálása. 

Magas technikai színvonalú darabok előadása. 

Zenekari játék, a főbb moldvai csángó hangszeres táncdallamok kíséretének ismerete. 

Körülíró díszítés, akkordok, futamok együttes alkalmazása. 

Gazdagabb hangszínek és bonyolultabb karakterek megvalósítása. 

A hangszertechnika önálló fejlesztésének készsége. 

A kifejező előadásmódra való törekvés. 

Hangzó- és videó anyagok önálló feldolgozása. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 



Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- a hangszer múltját, jelenkori használatát, 

- azokat a népzenei stílusokat, amelyekhez a hangszer kapcsolódik. 

Legyen képes 

- természetes, stílusos hangszerkezelésre, 

- ismerje a szóló- és kísérőjáték általánosan előforduló technikáit 

- a tiszta intonációra szóló-, illetve akkordjáték esetén, 

- hangszerét önállóan behangolni, 

- a jobb- és balkéz-játék összehangolására, 

Rendelkezzék 

- a stílusos játékhoz szükséges technikai ismeretekkel, improvizációs készséggel, 

előadókészséggel és stílusismerettel, 

- megfelelő kottaolvasási és harmóniaszerkesztési tudással. 

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

- a kíséret begyakorolt és improvizatív technikáinak megvalósítására, 

- különleges kifejezőeszközök használatára. 

- a táncritmusokhoz kapcsolódó különféle pengetési technikák és ritmizációk alkalmazására. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk 

és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző 

évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően 

tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás 

tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. 

7. évfolyam „A” tagozat 

Parlando darabok stílusos megszólaltatása. 

Zenekari játék. 

Akkordkíséret dallamkiemeléssel. 

8. évfolyam „A” tagozat 

Stílusos játék a hangszer minden lehetőségét felhasználva. 

Régizenei dallamok (középkori, vagy reneszánsz táncdallamok, énekkíséretek, stb.) 

megszólaltatása. 

9. évfolyam „A” tagozat 



Stílusos játék a hangszer minden lehetőségét felhasználva. 

Régizenei dallamok (középkori, vagy reneszánsz táncdallamok, énekkíséretek, stb.) 

megszólaltatása. 

10. évfolyam „A” tagozat 

Stílusos játék a hangszer minden lehetőségét felhasználva. 

Régizenei dallamok (középkori, vagy reneszánsz táncdallamok, énekkíséretek, stb.) 

megszólaltatása. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

Parlando darabok stílusos megszólaltatása. 

Zenekari játék. 

Akkordkíséret dallamkiemeléssel. 

Hangzó- és videóanyagok önálló feldolgozása. 

8. évfolyam „B” tagozat 

Stílusos játék a hangszer minden lehetőségét felhasználva. 

Régizenei dallamok (középkori, vagy reneszánsz táncdallamok, énekkíséretek, stb.) 

megszólaltatása. 

Önállóan feldolgozott hangszeres összeállítások elkészítése. 

9. évfolyam „B” tagozat 

Stílusos játék a hangszer minden lehetőségét felhasználva. 

Régizenei dallamok (középkori, vagy reneszánsz táncdallamok, énekkíséretek, stb.) 

megszólaltatása. 

Önállóan feldolgozott hangszeres összeállítások elkészítése. 

10. évfolyam „B” tagozat 

Stílusos játék a hangszer minden lehetőségét felhasználva. 

Régizenei dallamok (középkori, vagy reneszánsz táncdallamok, énekkíséretek, stb.) 

megszólaltatása. 

Önállóan feldolgozott hangszeres összeállítások elkészítése. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- hangszerének a moldvai magyar népzenén kívüli felhasználási területeit. 

Legyen képes 



- magas technikai szintű hangszerkezelésre, 

- technikájának önálló továbbfejlesztésére, eredetileg más hangszereken játszott dallamok 

adaptálására, önálló kíséretszerkesztésre, 

- improvizálni minden stílusban, az egész fogólapot uralni, minden általánosan használt 

akkordot megszólaltatni, az ujjrendet és akkordozást egyénileg is megtervezni, begyakorolni, 

- zenekari játékra, minden jellegzetes moldvai csángó hangszeres táncdallam kíséretének 

ismeretével, 

- körülíró díszítés, akkordok, futamok együttes alkalmazására, 

Rendelkezzék 

- a stílusos zenei kifejezést lehetővé tevő képzelőerővel, technikával, előadói készséggel, 

- igényes, fejlett hallással, biztos zenei memóriával, koncentrálóképességgel, szereplési 

rutinnal, 

- az önálló munkához szükséges hangzóanyag-értelmezési, lapról olvasási készséggel. 

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

Legyen képes 

- improvizálni minden stílusban, az egész fogólapot uralni, minden általánosan használt 

akkordot megszólaltatni, az ujjrendet és akkordozást egyénileg is megtervezni, begyakorolni, 

- gazdagabb hangszínek és bonyolultabb karakterek megvalósítására 

Rendelkezzék 

- az önálló munkához szükséges lapról olvasási készséggel. 

- igényes, fejlett hallással, biztos zenei memóriával, koncentrálóképességgel, szereplési 

rutinnal, a stílusos zenei kifejezést lehetővé tevő képzelőerővel, technikával, előadói 

készséggel. 

 

 

Szolfézs - kötelező népzene 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása 

gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete. 



A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

2. évfolyam 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon 

zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. 

Tudjon önállóan dalt kezdeni. 

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozottnegyed értékű hangokat, a 

megfelelő szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4-8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4-es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva - a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos 

ritmusban, helyes frazeálással - emlékezetből énekelni. 

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G-kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

Alapfokú évfolyamok 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követeményeinek 

ismeretét feltételezi. 

1. évfolyam 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F-kulcsban ábécés névvel olvasni. 

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b 

előjegyzésig. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és 

nyújtott ritmust, valamint a tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás 

után szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni. 

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 



Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta oktáv 

hangközöket tonális keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

2. évfolyam 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat - ezen belül műzenei szemelvényeket - szöveggel, zeneileg igényesen 

előadni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F-kulcsban folyamatosan ábécés névvel 

olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni 

mérőütéssel vagy belső méréssel. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, 

hallás után lejegyezni, memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit, stílusát (sorszerkezet, hangnem). 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján 

megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr és 

moll hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

 

3. évfolyam 

Tudja a tanuló a dalokat, illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan 

előadni. 

Tudjon folyamatosan 6/8-os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4-8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni. 

A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel megszólaltatni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 



Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 

Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 

4. évfolyam 

Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, 

kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint 

a dominánsszeptim akkordot. 

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a 

könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban. 

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok (4. évfolyam) elvégzése után 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről a szinkópa-, éles- és nyújtott ritmust, valamint az 

egyszerűbb ritmikai átkötéseket. 

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

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 

4#, 4b előjegyzésig. 

Ismerje a 

- pentaton hangsorokat. 

- tudja a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig, 

- ismerje a háromféle moll hangsort. 

Ismerje fel a művek hangnemeit - hangszeres darabjaiban is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

- tudja azonosítani - hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan is - az oktávon belüli tiszta, 

kis és nagy hangközöket, 

- ismerje fel ezeket kottaképről és hallás után. 



Ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint hangközöket; tudja ezeket 

kottaképről azonosítani. 

Ismerje a négyféle alaphelyzetű hármashangzat, a dúr és moll fordítások elvét, valamint a 

dominánsszeptim-hangzat felépítését. 

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani. 

Ismerje a funkciós főhangokat 3#, 3b előjegyzésig. 

Ismerje a funkciós vonzást. 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. 

Tudjon lejegyezni: 

- rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

- két szólamú, igen könnyű műzenei periódust, illetve szólamait hallás után kiegészíteni.. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

- a magyar népzene stílusjegyeit, 

- a periódus fogalmát, 

- a kis formákat, 

- a triós formát, 

- a klasszikus szonátaformát, 

- a rondót. 

Rendelkezzék a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, 

műfajok ismeretével (elsősorban a bécsi klasszikus zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

Szolfézs – népzene 

Rendelkezzék a tanuló 

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

teszi, 

- a tanulmányai során elsajátított készség-, jártasság-, ismeret-repertoárral, melyek eszközt 

biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos megszólaltatásához, 

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

képesség-készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

- biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel 

- a zene iránti elkötelezettséggel. 

Előképző évfolyamok 



1. évfolyam 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása 

gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete. 

A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

2. évfolyam 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon 

zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni. 

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozottnegyed értékű hangokat, a 

megfelelő szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4-8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4-es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva - a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos 

ritmusban, helyes frazeálással - emlékezetből énekelni. 

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G-kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

Alapfokú évfolyamok 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok 

követelményeinek ismeretét feltételezi. 

1. évfolyam „A” tagozat 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F-kulcsban ábécés névvel olvasni. 

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b 

előjegyzésig. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 



Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és 

nyújtott ritmust, valamint a tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás 

után szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni. 

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta oktáv 

hangközöket tonális keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Tudja a tanuló a dalokat - ezen belül műzenei szemelvényeket - szöveggel, zeneileg igényesen 

előadni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F-kulcsban folyamatosan ábécés névvel 

olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni 

mérőütéssel vagy belső méréssel. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, 

hallás után lejegyezni, memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit, stílusát (sorszerkezet, hangnem). 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján 

megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr és 

moll hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Tudja a tanuló a dalokat, illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan 

előadni. 

Tudjon folyamatosan 6/8-os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4-8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni. 

A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel megszólaltatni. 



Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 

Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 

4. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, 

kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint 

a dominánsszeptim akkordot. 

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a 

könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban. 

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

5. évfolyam „A” tagozat 

Tudja a tanuló a bécsi klasszikus és romantikus dallamokat kotta nélkül stílusosan énekelni, 

szöveggel előadni (a tanár, a csoporttárs vagy saját zongorakíséretével). 

Tudja a hangnemeket 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Tudja a hármashangzatokat és fordításaikat (a bővített hármashangzatot alaphelyzetben), 

valamint a dominánsszeptim-akkordokat 3#, 3b hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel hallás után a dúr és moll hármashangzatok megfordításait, valamint a 

dominánsszeptim-akkordot. 

Ismerje a szűkített szeptim-hangzat felépítését. 

Tudjon - a tanultaknál jóval könnyebb dallamot - lapról olvasni. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb periódus terjedelmű dallamot szólam 

kiegészítésekkel lejegyezni funkciót jelző basszussal együtt. 



Tudjon megadott könnyű, periódusterjedelmű dallamot befejezni. 

Ismerje a klasszikus, romantikus kor fontosabb zenei stílusjegyeit. 

Tudjon felsorolni a megismert zenei korokból zeneszerzőket, műveket. 

Ismerje a megtanult zenei formák jellemzőit. 

Tudja ismereteit a hangszeres repertoárja elemzésére is alkalmazni. 

6. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló kotta nélkül öt magyar népdalt, öt reneszánsz, barokk vagy klasszikus 

dallamot és egy művet a XX. század könnyen énekelhető szemelvényeiből, a megismert 

művek témáiból (elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből). 

A megszólaltatás legyen zeneileg pontos, stílusos, muzikális. 

Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig. 

Tudjon olvasni, írni, tájékozódni 5#, 5b előjegyzésig. 

Tudjon egyszerű barokk vagy klasszikus periódust lapról énekelni, kottakép, vagy hallás után 

memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat. 

Legyen alapvető stílusismerete a zenetörténeti korokról. 

Legyen képes önállóan gyakorolni és tanulni. 

Megszerzett tudását tudja alkalmazni a hangszertanulásban. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

3. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz dallamot, kánont, dalokat más népek zenéjéből, illetve a bécsi klasszikus 

korból előadni. A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Tudjon folyamatosan 6/8-os ütemben ritmust olvasni, egyszerű 4-8 ütem terjedelmű dallamot 

lejegyezni, könnyű 4-8 ütem terjedelmű dallamot memorizálni. 

Dalokat, dallamfordulatokat kottából énekelni szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés 

nevekkel a tanult hangnemekben. 

Tudjon magyar népdalokat szöveggel lejegyezni. 

Tudja a dúr, moll hangsorokat (vezetőhangokat) 4#, 4b előjegyzésig, tudja a hangnemeket 

kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, kis és 

nagy szext, kis és nagy szeptim és tiszta oktáv hangközöket. 

Tudja kottaképről azonosítani és felépíteni a kis és nagy szeptim, a bővített kvart, a szűkített 

és bővített kvint hangközöket. 



Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat; 

tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni. 

Ismerje a funkciókat, a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzőket. 

Tudja ismereteit alkalmazni hangszertanulása során is. 

4. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus dallamot, öt magyar népdalt és két Kodály biciniumot 

énekelni. 

A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje a kvintoszlopot 5#, 5b előjegyzésig. 

Ismerje fel hallás után a tanult hangközöket, tudja azokat felépíteni a tanult hangnemekben. 

Tudjon lejegyezni egyszerű hangközmenetet. 

Ismerje fel hallás után a négyféle hármashangzatot, a dúr és moll hármashangzatok fordításait 

valamint a dominánsszeptim hangzatot. 

Tudja megadott hangnemben énekelni ábécés nevekkel és felismerni kottaképről is. 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban. 

Tudja az ezekre építhető hármashangzatokat. 

Ismerje fel a T-D funkcióváltozást hallás után. 

Tudjon könnyű, funkciós főhangokkal kísért kétszólamú dallamot lejegyezni, 

Tudjon könnyű dallamot lapról olvasni szolmizálva és ábécés nevekkel, 

Tudjon könnyű periódusnyi dallamot memorizálni kottakép vagy hallás alapján. 

Tudja használni a zenei szakkifejezéseket. 

Ismereteit tudja alkalmazni hangszeres tanulmányai során is. 

5. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus és romantikus dallamot énekelni és szöveggel előadni, a 

megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje a kvintkört. 

Ismerje fel a hangközöket a tiszta prímtől a nagy decimáig, hallás után, együtthangzásban és 

kottaképről. 

Tudja a hármashangzatokat, fordításaikat és a tanult négyeshangzatokat 5#, 5b előjegyzésig 

a dúr és moll hangsorokban. 

Ismerje fel hallás után a dúr, moll és szűkített hármashangzatokat és megfordításaikat; az 

alaphelyzetű bővített hármashangzatot, valamint a dominánsszeptim- és a szűkített 

szeptimhangzatot együtthangzásban vagy felbontásban. 



Tudjon hallás után lejegyezni: 

- alterációt tartalmazó hangközmenetet, 

- egyszerű hangzatmenetet, 

- bécsi klasszikus periódus funkciót jelző, változatos alsó szólammal. 

Tudjon 

- lapról énekelni (stílusosan, muzikálisan) a tanult anyagnál könnyebb dallamot (4#, 4b 

előjegyzésig) szolmizálva, vagy alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel 

- a tanult anyagnál könnyebb periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után memorizálni, 

- adott periódus előtagjához utótagot rögtönözni, 

- ismerje fel hallás után a funkcióváltozásokat, 

- ismerjen fel hallás után egyszerű műzenei formákat (kis két- és háromtagúság, da capo stb.), 

- legyen képes önálló elemzésre hallás után a tanult formákban. 

6. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz periódus terjedelmű barokk és klasszikus dallamot, tíz népdalt szöveggel 

emlékezetből, öt művet a XX. századi könnyen énekelhető szemelvényekből (elsősorban 

Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből). 

A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje 

- a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig, 

- a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint 

a tanult négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. Ismerje fel együtthangzásban hallás 

után. 

Tudjon lejegyezni 

- alterációt, hangnemi kitérést tartalmazó hangközmenetet, 

- kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot 

Tudjon lapról énekelni hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és 

ábécés nevekkel. 

Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy 

hallás után. 

Tudjon rögtönözni 

- periódus előtaghoz utótagot, 

- funkciós dallamhoz funkciójelző második szólamot. 

Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 



Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Ismerje a szonáta-, rondó- és variációs formák felépítését. 

Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma), önálló elemzésre 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

„A” tagozat 

Ismerje fel hallás után is kottaképről a tanult ritmusképleteket, metrumokat. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 

4#, 4b előjegyzésig. 

Ismerje a 

- pentaton hangsorokat. 

- a dúr és moll hangsorokat 5#, 5b előjegyzésig, 

- a háromféle moll hangsort, 

- a kvintkört. 

Ismerje fel a művek hangnemeit hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

Tudja azonosítani a hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan a tanult hangközöket, 

hármashangzatokat és a domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kottakép és hallás 

alapján. 

Ismerje a funkciós főakkordokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja ezeket kottaképről azonosítani hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

Ismerje a funkciós vonzást, a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. 

Tudjon lejegyezni: 

- rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

- igen könnyű műzenei periódust funkciót jelző basszussal. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

- a magyar népzene stílusjegyeit, 

- a periódus fogalmát, 

- a kis formákat, 

- a triós formát, 

- a klasszikus szonátaformát, 

- a rondót. 



Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a tanulmányai során érintett 

zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a barokk és a 

bécsi klasszikus zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

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

A tanuló ismerje 

- a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig; 

- a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja énekelni 

- ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a tanult 

négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás 

után. 

Tudjon lejegyezni 

- hangközmenetet, kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot 

Tudjon lapról énekelni könnyebb dallamot 

Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy 

hallás után. Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. Ismerje a magyar népdalok 

stílusköreit és stílusjegyeit. Ismerje a szonáta-, rondó- és variációs formák felépítését. 

Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma), önálló elemzésre 

Továbbképző évfolyamok „A”-tagozat 

7. évfolyam „A”-tagozat 

Tudjon a tanuló három gregorián dallamot önállóan, két reneszánsz kórusművet és két művet 

Kodály Zoltán pedagógiai műveiből éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni. 

Ismerje a kvintkört. 

Tudjon könnyű egy- vagy kétszólamú modális részletet hallás után leírni. 

Tudjon harmóniai fordulatokat elemezni. 

Ismerje a feldolgozott zenei korszak legfontosabb stílusjegyeit, műfajait és zeneszerzőit. 

8. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló öt barokk dallamot (témát) énekelni zeneileg igényes megszólaltatással. 

Tudjon két kétszólamú barokk művet, vagy barokk jellegű énekgyakorlatot éneklőtársakkal 

előadni (pl. Kodály: 15 kétszólamú énekgyakorlataiból). 

Tudja a barokk concertálás, imitáció, fúga, tonális és reális válasz fogalmát. 



Tudjon egyszerű barokk dallamot lapról énekelni, memorizálni. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet kottaképről elemezni. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a zeneszerzők nevét, műveik címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, 

stílusjegyek felismeréséhez. 

Legyen képes ismereteit hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni. 

9. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló öt bécsi klasszikus és romantikus dallamot stílusosan, zeneileg igényesen 

előadni. 

Tudjon két romantikus duettet vagy kórusrészletet éneklőtársakkal megszólaltatni. 

Ismerje a romantikus stílus főbb műfajait és azok jellemzőit 

Ismerje fel kottakép alapján a modulációs irányokat. 

Ismerje a szeptimakkordokat alaphelyzetben, valamint a dominánsszeptim fordításait. 

Tudjon igen könnyű romantikus dallamot lapról olvasni, memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje és tudja helyesen írni és kiejteni a romantikus zeneszerzők nevét és főbb műveik 

címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, 

stílusjegyek felismeréséhez. 

10. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből (önálló énekléssel), 

kórusműveiből, énekgyakorlatiból (éneklő társsal, társakkal) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon három zenei részletet más XX. századi vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 

Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, 

képviselőit és jelentősebb alkotásaikat. 

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 

Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak 

megfogalmazásához. 

Ismerje a legfontosabb tempó és előadási jeleket. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló két gregorián dallamot, öt művet a XIV-XVI. századi vokális polifónia 

különböző műfajaiból, egy Bertalotti solfeggiot ének-zongora előadással, valamint két művet 

Kodály Zoltán zenepedagógiai műveiből előadni. 



Az előadás legyen stílusos, muzikális, zeneileg pontos. 

Ismerje a kvintkört. Ismerje a modális hangsorokat (éneklés, felépítés, hallás utáni 

felismerés). 

Ismerje a szeptimhangzatok felépítését, tudja ábécés névvel énekelni azokat hangnemekben. 

Tudjon könnyű egyszólamú modális dallamot, hangköz-, könnyű harmóniamenetet 

lejegyezni. 

Tudjon szopránkulcsban olvasni. 

Ismerje a feldolgozott zenei korszakok legfontosabb stílusjegyeit és műfajait. 

Tudjon önállóan (kevés tanári irányítással) elemezni az eddig elsajátított zenei formákban. 

Alkalmazza tudását hangszeres tanulmányaiban is. 

8. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz barokk dallamot, 2 művet Kodály Zoltán pedagógiai műveiből - zeneileg 

stílusosan, pontosan, muzikálisan megszólaltatni. 

Tudjon egy Bach-korált zongorázni, elemezni. 

Ismerje fel a legfontosabb barokk műfajokat hallás és kottakép alapján is. 

Tudjon lejegyezni barokk dallamot funkciós basszussal, illetve imitációs kétszólamú barokk 

idézetet. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet lejegyezni, memorizálni, transzponálni, elemezni. 

Legyen gyakorlata a szopránkulcs olvasásában. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

9. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló öt romantikus és XX. századi dallamot (téma, idézet), két-két romantikus és 

XX. századi többszólamú művet stílusosan, muzikálisan megszólaltatni. 

Tudjon két-három Bertalotti solfeggiot ének-zongorás előadással megszólaltatni. 

Két-három Bach-korált zongorázni, elemezni. 

Ismerje a romantikus zene legfontosabb stílusjegyeit, műfajait, irányzatait. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

10. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló öt művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből önállóan - kórusműveiből, 

énekgyakorlataiból éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon két zenei részletet a XX. század vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 

Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, 

képviselőit és jelentősebb alkotásaikat. 

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 



Legyen gyakorlata a C-kulcsok olvasásában. 

Ismerje a könnyebb XX. századi skála- és akkordformációkat. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 

Legyen igényes, nyitott az értékes zene befogadására. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak 

megfogalmazásához is. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan. 

- A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

- A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 

stílusjegyek alapján. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

„A” tagozat 

Ismerje és tudja alkalmazni - az alapfokon tanultakon túl - a zenehallgatási anyagban, 

hangszeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és -

képleteket. 

Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, 

váltóhang, átmenőhang-késleltetés stb.) 

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b- 

előjegyzésig. 

Tudja a művek hangnemét megállapítani. 

Ismerje 

- a kvintkört, 

- a hétfokú hangsorokat. 

Ismerje 

- az egészhangú skálát, 

- az akusztikus hangsort, 

- a modellskálákat. 

- a hármashangzatok és fordításaik valamint a négyeshangzatok felépítését 

- a dominánsszeptim hangzat fordításait (oldásokkal). 

Ismerje fel a funkciókat hallás után, 

- a hangnemi kitérést és modulációt 



- kottakép alapján. 

- a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: alterációk, tercrokonság. 

Ismerje 

- a tonalitás felbomlásának elvét, 

- a bi- és a politonalitást, 

- a Reihe-t. 

Tudja 

- a dodekafónia, 

- az aranymetszés, 

- a cluster fogalmát. 

Legyen ismerete a legfontosabb zenei szerkesztésmódokról. 

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintő képességgel. 

Ismerje a zenei korokhoz kapcsolódó legfontosabb zenei formákat és műfajokat. 

Ismerje fel a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. 

Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 

Tudjon hallás után lejegyezni 

- könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal, 

- könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt. 

- lapról olvasni a fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 

Az általános követelményeken túl 

Rendelkezzék a tanuló 

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

képesség-készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

- kialakult zenei ízléssel és ítélő képességgel. 

Tudja a tanuló a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres 

előadásában önállóan, tudatosan alkalmazni. 

„B”-tagozat 

Rendelkezzék a tanuló az általános követelményeken túl: 

- a zenei tanulmányok folytatásához szükséges kiművelt hallással, zenei ismeretekkel és 

biztos zenei memóriával, 

- olyan szintű tudással, mely zenei képességeivel együtt alkalmassá teszi szakirányú 

továbbtanulásra, 



- a zenei tanulmányok folytatásához zenei elkötelezettséggel, megfelelő igényes, elmélyült, 

aktív tanulási, gyakorlási képességgel. 

Legyen képes a tanuló 

- a tanult különböző stílusok ritmikai, dallami, harmóniai és formai jelenségeiben 

tájékozódni, 

- a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadásában 

önállóan, tudatosan alkalmazni. 

Zenei anyag: 

Tudjon a tanuló harminc népdalt stílusosan énekelni és elemezni, öt műdalt - különböző 

zenetörténeti stíluskorszakokból - saját zongorakíséretével előadni. A zenei anyag 

megszólaltatása, előadása legyen muzikális, igényes és stílusos. 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból két-két jelentős művet, tudja azokat formailag és 

harmóniailag elemezni; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

Tudjon éneklőtársakkal többszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

Tudjon zongora-ének előadásban C-kulcsos műveket megszólaltatni. 

Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 

Ismerje az ötfokú, a hétfokú hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben elhelyezni és 

énekelni. 

Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

Tudjon lejegyezni 

- barokk kétszólamú idézetet, 

- bécsi klasszikus zenei szemelvényt, 

- könnyű XX. századi dallamot. 

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintőképességgel. 

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

alkotásokhoz kötni. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb zenei kifejezéseit. 

 

 

 

 



 

 



 

II.3. A kerettanterv feletti kötelező tanórai foglalkozások továbbá a kerettantervben 

meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó, 

elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy 

szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma 

 

NAT 2020 kerettantervi órák megnövelt óraszáma: 

- szabadon választott órakeretből 

- emelt szintű idegen nyelvi oktatás miatti növekedés, 

- maximális órakeretbe be nem számított óra (Hittan) 

 

Tananyagtartalom: Magyar nyelv és irodalom NAT 2020 kerettantervi ajánlás szerint. 

                Élő idegen nyelv NAT 2020 kerettantervi ajánlás szerint 

          Hittan – Katolikus kerettanterv 2012 ajánlása szerint 

   

Évfolyam/osztály Melyik tantárgy óraszáma lett megnövelve? Hány órával lett 

megnövelve? 

Alsó tagozat 

osztályai 

szabadon választott órakeretből magyar nyelv és 

irodalom tantárgyhoz 

1 óra 

Alsó tagozat 

osztályai 

maximális órakeretbe be nem számított óra 

hittan tantárgyhoz 

1 óra 

Felső tagozat 

osztályai 

maximális órakeretbe be nem számított óra 

hittan tantárgyhoz 

1 óra 

Felső tagozat „A” 

jelű osztályai 

Emelt szintű idegen nyelv, ami a maximális 

órakereten felül szervezhető az 5/2020. (I.31.) 

Korm. rendelet 1. rész 1.2.1. pontja szerint 

2 óra 

6.Z  szabadon választott órakeretből ének 

tantárgyhoz  

1 óra 



7.Z szabadon választott órakeretből ének 

tantárgyhoz 

1 óra 

8.Z szabadon választott órakeretből ének 

tantárgyhoz 

1 óra 

 

A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 7. § (3) bekezdése továbbra is érvényben van, azaz:  

7.§ (3) Ha az iskola emelt szintű oktatást szervez, az emelt szintű oktatásban érintett 

évfolyamokon és tanulócsoportokban 

a) idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom, továbbá nemzetiségi nyelv és 

irodalom esetén legalább heti öt, 

b) minden egyéb tantárgy esetében legalább heti négy tanórai foglalkozást kell biztosítani. 

 

A hittan tantárgyat a 110/2012. Korm. rendelet (NAT) 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 

tanuló napi és heti terhelésével összefüggésben meghatározottak alkalmazásakor figyelmen 

kívül kell hagyni. 

 

II.4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elvei 

II.4.1. A kiválasztás elvei az általános iskolában 

 

A kompetenciafejlesztés, a tudásszerzés eredményességét biztosító tankönyv és taneszköz 

főbb szakmai jellemzői: a szakmai hitelesség, szakmai megbízhatóság.  

Emellett alapvető minőségi összetevő a tanulási folyamat támogatása, irányítása, a tanulási 

stratégiák közvetítése, valamint az adott korosztály motiválása, gondolkodásra, olvasásra, 

tanulásra ösztönzése.  

Ennek egyik eszköze a tankönyv vizuális formája, megszerkesztettsége, illusztrációs anyaga.  

Az eredményes és motiváló ismeretközvetítés feltétele az életszerűség, az önértékelés 

elősegítése például a kérdések, feladatok rendszere által. 

 



Alapelvek: 

 A feldolgozott tananyag és a helyi tanterv összhangja. 

 Életkori sajátosságoknak való megfelelés. 

 Az egy tanítási területen dolgozó pedagógusok gyakorlati tapasztalatainak figyelembe 

vétele. 

 A szöveges részek és ábrák esztétikus kivitele, megfelelő aránya. 

 Tankönyv és a választott segédlet egymásra épüljön, lehetőség szerint ugyanahhoz a 

tankönyvcsaládhoz tartozzon. 

 A tananyagokhoz kapcsolódó feladatok az önálló tanulást, az elsajátítást segítsék, 

valamint ösztönző erővel hassanak az ismeretszerzés önkéntes bővítésére. 

 

II.4.2. A kiválasztás elvei a művészeti iskolában 

Általános szempont, hogy a kotta, tankönyv, segédlet feleljen meg az iskolában 

kialakult pedagógiai elveknek, értékrendnek, az iskola helyi tantervében megfogalmazott 

követelményeknek. 

Alapelvünk, hogy csak a legszükségesebb, mindennapos használatot igénylő, az otthoni 

gyakorlás lehetőségét biztosító kottákat, segédleteket vásároltatjuk meg a tanulókkal. Az 

otthoni gyakorlást nem igénylő tantárgyak tankönyveit, segédleteit iskolánk biztosítja 

megfelelő számban a tanórákon. 

Szempontjaink a taneszköz kiválasztásánál:  

 feleljen meg a növendék életkorának, képességeinek,  

 szorosan épüljön a korábban megszerzett ismeretekre,  

 művészeti pályára készülők esetében legyen összhangban a középiskola elvárásaival,  

 legyen tartalmilag igényes, motiváló erejű, változatos,  

 teremtsen lehetőséget az önálló tanuláshoz, differenciáláshoz, rögzítéshez, 

gyakorláshoz,  

 tartalmában és kivitelezésében éveken át használható, ára elfogadható legyen. 

 

II.5. A Nemzeti alaptantanterv meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

 Felhasznált kerettantervek: 

 közismereti tárgyak - NAT2020 kerettantervei, 

 hittan – Katolikus kerettanterv 2012, 



 osztályfőnöki – Katolikus kerettanterv 2008 szerint. 

 Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által 

kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

 Iskolánk 6. évfolyamon a választható Hon- és népismeret tantárgyat oktatja, 7. 

évfolyamon pedig a Dráma és színház elnevezésű tantárgyat. 

 A jelenlegi központi kerettanterv változatok két évfolyamra határozzák meg a 

tananyagot és a követelményeket. 

 

II.6. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

(eltérések az Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottaktól 

II.6.1. Mindennapi testedzés megvalósítása 

 Testnevelési órákon: Komplex intézményi mozgásprogram tanévre aktualizált 

feladattervének kialakítása és megvalósítása 

 Szervezett úszásoktatásban való részvétel 

 Gyógytestnevelés, zenemozgás, zenei munkaképesség gondozás 

 Szakkörök (atlétika, labdarúgás, torna)  

 Tömegsport  

 Sportversenyek lebonyolítása iskolai szinten 

 Sportversenyeken való részvétel (KIDS, diákolimpia, városi, megyei, országos 

versenyek) 

 1-4. évfolyamon a napköziben folytatott játékos testmozgások 

 

II.6.2. Egészségnevelésünket segítő hasznos módszerek 

 Játékok (szituációs, drámajáték stb.) 

 Művészetek 

 Programok 

 Projektek 

 



II.6.3. Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők 

 Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, iskolaorvos, védőnők, hitoktatók 

 Külső partnerek: szülők, Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő szervezetek, Nevelési 

Tanácsadó, ÁNTSZ, Magyar Vöröskereszt, Rendőrség, edzők, szakrendelők 

 

II.6.4. Az egészségnevelés várható eredményei 

 Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros 

tevékenységekben, személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket kiaknázó 

életvezetés igényének kialakulása és megvalósítása. 

 A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása.  

 

II.6.5. Komplex intézményi mozgásprogram 

1. Az egészséges életmód-tréningek, versenyek egyre szélesebb palettáját építjük be a 

kötelező iskolai programokba (sport- és egészségnap, részvétel a különféle városi és 

egyházmegyei szervezésű fittségi és más sportprogramokon, Mikulás-futás, Fut a Vác, 

Egyházmegyei Futóverseny stb.).  

 

2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően épülnek be az óratervi órákba.  

 

3. A napközis és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási programban (tervben) 

foglaltak szerint mozoghatnak a diákok. A különféle szabadidős tevékenységeket úgy 

állítjuk össze, hogy azok időkeretének minimum 40 %-ában a testmozgás különféle formái 

domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan.  

 

4. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben és 

változatosabb programok keretében képviseltetik magukat a sportfoglalkozások 

(tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.).  

5. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak 

sajátosságainak megfelelően (pl. tél – szánkózás) –egy-egy kiemelt mozgásos 

tevékenységet rendelünk, mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett 

tevékenységek kiemelt formája lesz.  



 

6. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskola a településen 

működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai 

működést támogatni hivatott alapítványokkal igyekszik kialakítani stratégiai 

együttműködést, az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok 

támogatása céljából.  

 

7. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme a mozgás 

és az egészségtudatos életmódra nevelés.  

 

8. A felső tagozat osztályfőnöki óráin tematikus program keretében foglalkozunk a 

testmozgás propagálásával, amely életvezetési tanácsokat is magába foglal. 

 

9. Figyelemmel kísérjük a különféle pályázatokat, hogy az uniós és a központi 

költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi alapokra támaszkodva a 

legkülönfélébb sportprogramokat szervezhessük meg.  

 

10. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a 

szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára vonatkozóan 

minden tanévben javaslat készül.  

 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanéve aktualizált feladatterve az éves 

munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra. 

 

Alapvető célunk: az egészségmegőrzés elemi feltételeinek megismertetése és betartatása. 

Célok Feladatok Kritériumok 

 

A rendszeres 

testmozgásra való igény 

kialakítása 

- A három kondicionális alapképesség  

  (erő, gyorsaság, állóképesség), a  

  koordinációs képességek (egyensúly,  

  térérzékelés, reakciógyorsaság,  

  ritmusérzék, hajlékonyság)  

  fejlesztése.  

- A sportjáték komplex szerepének  

  kihasználása. 

- Mindennapos testmozgás gyakorlati  

A kondicionális és koordinációs 

alapképességek az életkornak 

megfelelő szinten legyenek 

(Eurofit-mérés). 

 

 

 

 



Célok Feladatok Kritériumok 

  alkalmazása (heti 5 testnevelés óra +  

  min. 2 alkalommal játékos  

  testmozgás egyéb foglalkozásokon). 

- komplex intézményi mozgásprogram  

  tanévre aktualizált feladattervének  

  kialakítása és megvalósítása.    

Az aktív, mozgásos 

tevékenységek az iskolai élet 

minden területét fogják át.  

 

Az egészséges „fair–

play” uralta 

versenyszellem 

kialakítása 

- A céllal szorosan összefüggő felnőtt  

  életben nélkülözhetetlen pozitív  

  tulajdonságok (küzdeni tudás,  

  alázatosság, hazaszeretet, kitartás,  

  büszkeség, önismeret, önuralom)  

  fejlesztése. 

- A közösségbeli „én-szerep”  

  felismerése. 

A tanulók:  

- vegyenek részt aktívan a 

különböző iskolai, 

kerületi sport-, illetve 

tanulmányi versenyeken, 

diákolimpiákon;  

- alakítsanak ki közös 

érdeklődésen alapuló, 

tartalmas baráti 

kapcsolatokat. 

 

Az egészséghez és az 

egészséges 

környezethez való igény 

kialakítása 

- Megtanítani, bizonyítani, hogy  

  alapvető értékünk az egészség.  

- Kialakítani, hogy az egészség egy  

  soktényezős fogalom. 

- Az egészség megvédésére,  

  megőrzésére, visszaszerzésére   

  vonatkozó közérthető, de tudományos  

  ismeretek átadása. 

- Annak tudatosítása a tanulókban,  

  hogy az élethossziglani öntevékeny  

  testedzés, az önálló sportolás és a  

  motoros önkifejezés fontos eszköze a  

  személyiség fejlesztésének és a lelki  

  egészség megőrzésének.  

- Tudatmódosító szerekkel kapcsolatos  

  prevenció. 

- Az egészségmegóvó alternatívák  

A tanulók: 

- ismerjék az egészséges 

táplálkozás aktuális 

alapelveit; 

- legyenek igényesek a 

személyes higiéniát 

illetően; 

- ismerjék és alkalmazzák 

az egészség megóvásának 

lehetőségeit és 

alternatíváit; 

- legyen tudatos 

stratégiájuk egészségük 

megőrzésére. 



Célok Feladatok Kritériumok 

  terjesztése, gyógynövények,  

  természetgyógyászat. 

- A saját testkép megismerése és a   

  testtudat kialakítása a tanulókban az  

  egészségtudatos, az egészség-   

  megőrzést preferáló  

  magatartás fontos része.  

- A helyes napirend kialakítása. 

- A környezetszennyezés, mint  

  egészségkárosító tevékenységforma  

  vázolása. 

- Az egészséges életmód-tréningek  

  beépítése az iskolai programokba  

  (sport- és egészségnapok). 

- A „természet-iskola” tevékenységek  

  megszervezése és megtartása  

  (tanulmányi kirándulások, erdei  

  iskolák, séták). 

 

 

Önismeret, önuralom, a 

társadalmi normák 

szerinti viselkedés és 

pozitív gondolkodás 

kialakítása 

- Értékorientáció, személyes  

  példamutatás, azaz a tanári  

  magatartás legyen modell értékű. 

- Tolerancia és empátia fejlesztése. 

- A kapcsolatok, problémák  

  konfliktusmentes megoldására való  

  igény kialakítása, fejlesztése. 

- A stressz- és feszültségoldás alapvető  

  fontossága az interperszonális    

kapcsolatok kezelésében.  

   

A tanulók:  

- iskolai életükben nyilvánuljon 

meg a felnőttek és társak 

tisztelete; 

- ismerjék fel a jó és rossz 

tulajdonságokat; 

- legyenek fogékonyak a tanárok 

által nyújtott modellekre; 

- tudjanak könnyen és vidáman 

alkalmazkodni a változó 

élethelyzetekhez. 

 

A biztonságos 

életvezetés elsajátítása 

- A fejlett technikai eszközök  

  szakszerű és biztonságos használatának 

bemutatása, megtanítása. 

- Rávilágítás a lehetséges 

veszélyforrásokra. 

A tanulók:  

- ismerjék a KRESZ, az 

elsősegélynyújtás és 

munkavédelem reájuk 



Célok Feladatok Kritériumok 

- Annak tudatosítása, hogy az  

  egészségtudatos magatartásra  

  szocializálásnak szerves része a lelki  

  egészség erősítése és fejlesztése, a  

  szükséges prevenciós folyamatok és  

  tevékenységek kialakítása.    

- A KRESZ, munkavédelem,  

  elsősegélynyújtás elsajátíttatása,  

  ilyen jellegű és témájú vetélkedők  

  szervezése. 

vonatkozó szabályait és 

alapelveit. 

 

II.7. Választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a 

pedagógusválasztás szabályai 

II.7.1. Általános iskolára vonatkozó szabályok 

- Intézményünk helyi tanterve további tantárgyak választását nem teszi lehetővé. 

- Lehetőség nyílik azonban a szakkörökön és egyéb szabadidős tevékenységeken, 

valamint napközi- és tanulószobai csoportfoglalkozásokon való részvételre. A 

választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy 

a foglalkozásokat egész tanév során kötelesek látogatni. 

- Első osztályban a létszám, az érdeklődési kör, a teherbírás, az egyéni adottságok 

figyelembe vétele mellett lehetőséget biztosítunk arra a beiratkozásnál, - amennyiben 

nincs ezt kizáró tényező – a kiválasztott tanítóhoz kerüljenek. 

- Az idegen nyelvi kommunikáció előkészítő osztályok első évfolyamán van választási 

lehetőség az angol, vagy a német nyelv választására. 

- A kötelező és tanórán kívüli foglalkozásokon pedagógus választására kizárólag 

tömegsport foglalkozáson van lehetőség, ahol a gyermek kiválasztja azt a csoportot, 

ahol a neki legmegfelelőbb mozgásformával foglalkoznak a testnevelést oktató 

pedagógusaink. 

 

II.7.2. Művészeti iskolára vonatkozó szabályok 



 Az iskolatípusból adódóan tanulóink szabadon választhatják meg tanszakukat az iskola 

keretein belül,  

 a tanulmányaik folytatására tanáraikat - amennyiben több szaktanár is tanít a választott 

tanszakon,  

 az iskola helyi tanterve alapján a választható tantárgyak közül a számukra legvonzóbb 

tárgyat választhatják, 

 kötelezően választható tantárgyaink: kórus, kamarazene, zenekar, szolfézs, 

zeneirodalom-zenetörténet, 

 választható tantárgyaink: kórus, kamarazene, zenekar, zeneirodalom-zenetörténet, 

szolfézs, zeneismeret, zeneelmélet, egyházzene. 

 

II.8. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő 

formái, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

II.8.1. Ellenőrzési és értékelési módok, formák, elvek és értékelési  

módok, formák, elvek az általános iskolában 

Értékelési rendszerünk alapelvei az általános iskolában 

Értékelési módok 

1. Az értékelési típusok funkciójának és a folyamatba való egymásra épülésének biztosítása. 

E téren a helyes gyakorlat egységes alkalmazása. 

A diagnosztikus értékeléssel valóban helyzetfeltárást végezzünk a differenciák 

megállapítása érdekében. 

A formatív értékeléssel a tanulói teljesítmények eredményességét vizsgáljuk. Formáló, 

segítő és fejlesztő jellegéről nem feledkezünk meg. 

A szummatív értékelést pedig egy viszonylag összetettebb, önálló tanulási szakasz végére 

tervezzük, ahol a minősítés érdemjegyekben is megnyilvánulhat. 

2. Minősítő tevékenységünkben a folyamatos értékelés általánossá tétele. A folyamatos 

értékelést szakaszosan, témák utáni mérésekkel kombináljuk. 

A témazáró tudáspróbáknak meghatározó jelentőséget tulajdonítunk és ezt az érdekeltekkel 

(tanulók, szülők) is tudatosítjuk. 



Az alsó tagozaton magyar nyelv- és irodalom, matematika, valamint környezetismeret 

tantárgyakból félévkor és a tanév végén összefoglaló jellegű felmérést végzünk. 

3. Ellenőrző, értékelő tevékenységünkben – a tanítás-tanulás tevékenységénél már 

hangsúlyozott motivációs tényezők álljanak. A külön feladatok teljesítésénél is érvényesüljön 

a pozitív töltésű ösztönzés. 

4. Ellenőrző, értékelő munkánkban, a magasabb évfolyamokban emeljük a szóbeli feleletek 

arányát, a középfokú oktatási intézményekben való jobb helytállás érdekében. 

5. A 2010-2011-es tanévvel kezdve az első évfolyamon és a második évfolyam első 

félévében szöveges értékelést végzünk. Melynek gyakorisága: félévi illetve tanév végi. A 

második évfolyam tanév végi értékelése már 1-től 5-ig tartó osztályzatokkal történik. Harmadik 

és negyedik évfolyamon a félévi és év végi értékelés is érdemjegyekkel történik. 

A felső tagozaton az osztályozást 1-től 5-ig tartó érdemjegyek adásával végezzük. 

6. A magatartás és szorgalom értékelése az összes évfolyamra vonatkozóan a Házirendben 

foglaltak szerint történik. 

A magatartás és szorgalom értékelése 2019. szeptember 1-től az alsó tagozaton kiegészül 

néhány mondatos szöveges értékeléssel. 

2020. szeptember 1-től a fölső tagozaton is kiegészül a magatartás és szorgalom értékelése 

néhány mondatos szöveges értékeléssel is.  

 

Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerünk 

Az ellenőrzési és értékelési rendszerről a NAT a hozzá kapcsolódó Köznevelési Törvény és 

a Kerettantervek előírásai az irányadóak. 

Elvi iránymutatásaik a következők: 

- A követelményrendszer kiemelt elveinek érvényesítése. 

- A műveltségi területek tartalmi jegyeinek szerepeltetése. 

- Az általános és a fejlesztési követelmények megalapozását segítő tevékenységek 

előtérbe helyezése. 

- A minimális teljesítmények elérésének teljes körű biztosítása. 

A pedagógiai gyakorlatban mindig alapvető volt (ma is az) a kitűzött célok, feladatok, 

követelmények, tevékenységek, a megválasztott eszközök hatásának az ellenőrzése és a 

teljesítmények (oktatási, nevelési) eredményeinek vizsgálata. 



Az ellenőrzés és értékelés elméleti és gyakorlati kérdéseivel a pedagógiai szakirodalom 

bőven foglalkozik. Annak ellenére, hogy ez a tevékenység nem ismeretlen feladat, mégis az 

iskolai gyakorlat egyik legproblematikusabb területe. 

Ezért célszerűnek és szükségesnek tartjuk, hogy Programunkban részletesen szóljunk a 

témával kapcsolatos elvek egységes érvényesítéséről és a helyi gyakorlatban való 

megvalósításáról. 

A programhoz kapcsolódó helyi tantárgyi tantervek tartalmazzák a magasabb évfolyamba 

lépés feltételeit és ehhez kapcsolódóan az ellenőrzés értékelés módjait. 

A következőkben az iskola egészére vonatkozó ilyen irányú kérdésekkel foglalkozunk. 

Értékelési rendszerünk alapelvei: 

 

1. Az értékelési típusok funkciójának és a folyamatba való egymásra épülésének 

biztosítása.  

E téren a helyes gyakorlat egységes alkalmazása. 

 

A diagnosztikus értékeléssel valóban helyzetfeltárást végezzünk a differenciák megállapítása 

érdekében. 

A formatív értékeléssel a tanulói teljesítmények eredményességét vizsgáljuk. Formáló, segítő 

és fejlesztő jellegéről nem feledkezünk meg. 

A szummatív értékelést pedig egy viszonylag összetettebb, önálló tanulási szakasz végére 

tervezzük, ahol a minősítés érdemjegyekben is megnyilvánulhat. 

2. Minősítő tevékenységünkben a folyamatos értékelés általánossá tétele. A folyamatos 

értékelést szakaszosan, témák utáni mérésekkel kombináljuk. 

A témazáró tudáspróbáknak meghatározó jelentőséget tulajdonítunk és ezt az érdekeltekkel 

(tanulók, szülők) is tudatosítjuk. 

Az alsó tagozaton magyar nyelv- és irodalom, matematika, valamint környezetismeret 

tantárgyakból félévkor és a tanév végén összefoglaló jellegű felmérést végzünk. 

3. Ellenőrző, értékelő tevékenységünkben – a tanítás-tanulás tevékenységénél már 

hangsúlyozott motivációs tényezők álljanak. A külön feladatok teljesítésénél is érvényesüljön 

a pozitív töltésű ösztönzés. 

4. Ellenőrző, értékelő munkánkban, a magasabb évfolyamokban emeljük a szóbeli feleletek 

arányát, a középfokú oktatási intézményekben való jobb helytállás érdekében. 

 



5. A 2010-2011-es tanévvel kezdve az első évfolyamon és a második évfolyam első 

félévében szöveges értékelést végzünk. Melynek gyakorisága: negyedévi, félévi, 

háromnegyedévi, illetve tanév végi. A második évfolyam tanév végi értékelése már 1-től 5-ig 

tartó osztályzatokkal történik. Harmadik és negyedik évfolyamon a félévi és év végi értékelés 

is érdemjegyekkel történik. 

A felső tagozaton az osztályozást 1-től 5-ig tartó érdemjegyek adásával végezzük. 

 

6.  A magatartás és szorgalom értékelése az összes évfolyamra vonatkozóan a Házirendben 

foglaltak szerint történik. 

2019. szeptember 1-től az alsó tagozat értékelése tanév végén magatartásból és szorgalomból 

az érdemjegyes értékelés mellett kiegészül szöveges értékeléssel is. 

2020. júniusától pedig ugyanez történik a fölső tagozaton is. 

Belső értékelési rendszerünk legfontosabb területei és eljárásai 

Oktatási eredmények folyamatos mérése 

 

Belső értékelési rendszerünkben az ellenőrzés az eredmények folyamatos mérésével társul. 

A folyamatmérésekkel válik ugyanis lehetővé a hiányok regisztrálása, a korrigálásra szoruló 

területek feltárása. Így tudjuk nyomon követni a tanulók fejlődését és biztosítani az egyéni 

képességfejlesztést. 

Az oktatási eredmények folyamatos ellenőrzése, mérése és értékelése nevelőink 

gyakorlatában jelen van. A szakmai munkaközösségek munkaterveiben is megtalálhatók a 

mérések egységesítésével kapcsolatos törekvések (Pl.: párhuzamos évfolyamokon dolgozók, 

azonos szaktárgyat tanítók együttműködése e téren.) 

 

Oktatási eredmények mérését végezzük: 

1. Bemenetkor országosan elfogadott szakmai anyagok segítésével. PREFER, 

képességvizsgálatokat végzünk az iskolánkba kerülő, leendő első osztályosok 

körében. 

2. Szakaszzáráskor év végi felméréseket tervezünk a 4. 6. évfolyamok végén. Ezek 

egyben az iskolák közötti „Átjárhatóság” segítését is szolgálják. Segítségül 

felhasználjuk a NAT, az Oktatási Hivatal javasolt anyagait. 



3. Kimenetkor kerül sor a 8. osztályosok komplex szintfelmérésére. Az ez irányú 

felmérés szempontjait, tartalmát, értékelési módját kidolgoztuk. Figyelembe vesszük 

továbbá a tanulóink középiskolai helytállásával kapcsolatos visszajelzéseket is. 

 

A tanulói beszámoltatás formái 

1-4. évfolyamon: 

- szóbeli feleletek, összefüggő szóbeli feleletek folyamatosan 

- témazáró felmérések írásban 

- tanév elején diagnosztizáló mérés 

- félévi és tanév végi írásbeli felmérések 

- hangos- és néma szövegértő olvasás felmérése negyedévenként 

- tollbamondás a begyakorolt szókészlet alkalmazásával 

Szöveges értékelés  

1-2. osztály: 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AZ EGYES PEDAGÓGUSOK PEDAGÓGIAI 

MUNKÁJÁNAK ÖSSZEHANGOLÁSA A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

BEVEZETÉSÉVEL 

 A szöveges értékelés bevezetése még inkább a gyermek egész személyiségének 

vizsgálatára, sokoldalú megismerésére, elfogadására, a folyamatos fejlesztéséről való 

gondolkodásra készteti a tanítókat.  

Ez ugyan többletmunkával jár, olykor a korábbi szemlélet alakítását, korrekcióját is 

megkívánja, de a befektetés megtérül: a diákokkal folytatott közös munkának olyan lehetőségei 

nyílnak meg, olyan bizalmasabb, közvetlenebb kommunikáció alakulhat ki, annyival nőhet a 

gyerekek motivációs szintje, hogy mindenképpen az előnyök kerülnek előtérbe és nem a 

felmerülő nehézségek. A tantestületek vezetőinek a kellő támogatást, segítséget kell adniuk a 

pedagógusok számára ahhoz, hogy ezt az új feladatot frusztráció, szorongás nélkül, 

felkészülten, jó szívvel tudják teljesíteni. A tantestületekben elengedhetetlen a szöveges 

értékelés elkészítésével kapcsolatos közös munka lehetőségeinek, a kölcsönös segítség 

formáinak kialakítása (munkaközösségi megbeszélésekkel, az értékelés szempontjainak 

összehangolásával, az értékelési eljárásról való tájékoztatás fórumainak meghatározásával). 



A szöveges értékelés módszertani sokszínűségre is ösztönöz. Természetesen a módszertani 

megújulás, a személyközpontú pedagógia megvalósításának igénye már nem új törekvés és 

gyakorlat a közoktatásban.  

Többféle módszer alkalmazása nagyobb lehetőséget nyit a tananyag megtanítására, a tanóra 

hatékonyságának növelésére, a gyermekek mindenoldalú fejlesztésére, de az árnyalt értékelésre 

is. 

 A tananyag differenciált, különböző képességekhez mért feldolgozása, elsajátíttatása lehetővé 

teszi az egyéni ütemű haladást, kevesebb kudarcot eredményez.  

 Az egyéni munka fejleszti az önállóságot, önértékelést.  

 A projekt alapú, személyes tevékenységekre, tapasztalatokra, élményekre építő tanítás olyan 

értékeket hozhat felszínre, ami a hagyományos tanítási, tanulási folyamatban sosem derülne ki, 

s így az értékelésben sem kaphatna helyet.  

 A kooperatív tanulási technikák fejlesztik a gyerekek felelősségérzetét, együttműködési 

készségeit és még sok más olyan képességet, amelyek a hosszabb távú sikerességhez 

nélkülözhetetlenek. 

A szöveges értékelés hatással van az egész oktatási és nevelési folyamatra, mert ugyanlezárását 

jelenti egy-egy időszaknak, de hogy az értékelés tartalmilag milyen lesz, milyennek kell lennie, 

azt tudatos tervezés és folyamat előzi meg.  

E folyamat több elemet foglal magába: 

a) a tananyaggal kapcsolatban: 

 mit tanítunk és miért  

 mi a célunk vele  

 milyen módszereket és tanulásszervezési technikákat alkalmazunk  

 mi a követelmény  

 mi az a minimum, amit mindenkinek tudni kell  

 mit tekintünk optimumnak  

 milyen készségeket és képességeket szeretnénk fejleszteni és ebben mi az elvárt szint, 

b) a diákokkal kapcsolatban 

 önmagához képest hogyan fejlődik a szaktárgyban  

 milyen lehetőségei vannak a továbblépésre  

 osztályfőnökként hogyan látjuk a helyzetét, viselkedését, közösségi együttműködésének, 

személyiségének alakulását. 

Átgondolt, határozott elképzeléseken nyugvó tanítói munka nélkül nem születhet 

semmilyen megalapozott, hiteles értékelés. 



A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS KONCEPCIÓJÁNAK LÉNYEGE 

 

A szöveges értékelés koncepciójának elvi kiindulópontjai a következők lehetnek: 

 az értékelés a gyerekért, s elsősorban a gyereknek szóljon  

 alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet  

 nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart  

 a gyerek lehessen aktív részese a saját fejlődésének  

 a szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről. 

 

A szöveges értékeléssel kapcsolatos elvi követelmények az alábbiakban összegezhetők: 

 minősítés - központúság helyett fejlesztőközpontúság jellemezze  

 vegye figyelembe az életkori sajátosságokat  

 legyen összhang a NAT, a pedagógiai program, a helyi tantervi rendszer és a kimunkált 

értékelési koncepció között  

 jellemezze a gyakorlatot a rendszeres és folyamatos értékelés  

 személyre szóló és ösztönző jellegű legyen  

 a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként tudjon megerősítő, korrigáló, fejlesztő szerepet 

betölteni  

 konkrét egyénre szabott javaslatokkal jelölje meg a továbblépés útját és módját, nyelvi 

megformáltságában legyen közérthető mind a tanuló, mind a szülő számára. 

 

A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS BEVEZETÉSE  

Pedagógusok 

  A pedagógiai program kimunkálása során a helyi igényeknek és helyzetnek megfelelően kell 

megtervezni és bevezetni a szöveges értékelést az adott iskolában.  

Az előkészítő munka része az intézmény pedagógiai programjának, oktató-nevelő munkájának 

közös végiggondolása abból a szempontból, hogy az egyéni bánásmód, a speciális nevelési 

igények, a személyközpontú pedagógia, az integráció, a differenciálás, amely elvek ma már 

szinte minden közoktatási intézmény célkitűzései között ott vannak, hogyan hasznosíthatók, 

"fordíthatók le" a szöveges értékelés gyakorlatára. 

Segítséget jelent, ha a tantestületek nevelési értekezlet keretében rövidebb, bevezető 

továbbképzésen vesznek részt, ahol lehetőség nyílik a felmerülő kérdések, kételyek 

megvitatására is. Sort lehet keríteni olyan külső szakemberekkel, esetleg alternatív iskolák 

pedagógusaival való találkozásra is, ahol a pedagógiai elveken kívül a leggyakorlatibb, 

mindennapi technikai problémák, megoldások is előkerülhetnek. 



A legnagyobb segítséget a tanítók egymásnak tudják adni. Ehhez természetesen megfelelő 

légkör, bizalom és elfogadás szükséges. Amennyiben az azonos gyerekeket, azonos 

tantárgyakat, azonos évfolyamot stb. tanító pedagógusok közösen gondolkodva, 

együttműködve készítik első szöveges értékeléseiket, ez mindenképpen nagy biztonságot ad és 

hosszabb távon, más kérdésekben is igen hasznos lehet az együttes munka élménye és 

hozadéka. 

 

Szülők 

Többségük nem ismeri ezt a formát, ezért elbizonytalanodnak, ha a megszokott ötfokú skála 

helyett egy másik értékelési rendszerrel találkoznak. Gyakran érzik úgy, hogy szülői 

kompetenciájuk korlátozódik, ha nem a megszokott módon kapnak egyértelműen 

értelmezhetőnek gondolt információt gyermekük teljesítményéről, társaihoz viszonyított 

eredményeiről.  

Miközben tiszteletben tartjuk a szülők jogos igényeit arra, hogy pontos tájékoztatást kapjanak 

gyermekük előmenetelével kapcsolatban együttműködésre kell ösztönöznünk őket abban, hogy 

egy számukra még kevéssé ismert értékelési formában is el tudjanak igazodni, értsék az 

alapelveit, előnyeit, gyakorlati hasznát. 

Szülői értekezletek kiemelt témájaként kell választanunk a szöveges értékelést, el kell mondani, 

hogy mire szánjuk, hogyan illeszkedik ez a módszer az iskola értékrendjébe, értékelési 

rendszerébe, hogy mi a szöveges értékelés és az osztályzatok viszonya, hogy igényeljük a szülői 

reflexiót, visszajelzést, és hogy ennek milyen fórumai, formái vannak. Ez a folyamat, közös 

munka a szülőkkel, sokkal könnyebb, ha a pedagógussal megfelelő partneri, bizalmi légkör 

alakult már ki korábban. Amennyiben nem, fokozottan törekedni kell ennek kialakítására. A 

szülőknek azt kell érezniük, hogy bármikor fordulhatnak értelmező kérdéseikkel a tanítóhoz, 

az első szöveges értékelések olvasása után, szervezett találkozási lehetőséget kell biztosítani 

arra, hogy minden kérdésükre választ kapjanak. 

Diákok 

A diákokat meg kell tanítanunk a szöveges értékelés használatára, hasznosítására. A diákoknak 

meg kell ismerniük az értékelési szempontjainkat. Egyértelművé kell tennünk, hogy melyek 

azok az értékek, amelyeket preferálunk, melyek azok a magatartásformák, amelyek 

elfogadhatatlanok számunkra. Mire vagyunk figyelemmel, amikor osztályfőnöki értékelést 

írunk, mire, amikor szaktárgyit. 

Amennyiben a gyerekek tisztában vannak a követelményekkel, folyamatosan, árnyaltan 

értékeljük magatartásukat, teljesítményüket, jól fogadják majd a szöveges értékelésünket is, 



mert az nem lesz meglepetésszerű ítélet a számukra, hanem csak visszatekintő összegzés egy 

folyamatról.  

Ha mindig nyitva áll a visszakérdezés, párbeszéd lehetősége, akkor természetessé válik 

számukra ez az értékelési forma is. Akkor hatásos és nevelőerejű a pedagógus szöveges 

értékelése, ha egy komplex értékelési folyamat része: az önismeret, önértékelés, tervezés, 

vállalás, mások megítélése, véleményformálás, empátia, érdekérvényesítés, segítségkérés és - 

elfogadás szintén tanítható, fejleszthető aspektusai a tágabb értelemben vett értékelésnek. 

 

A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS TÍPUSAI 

A típus megválasztásánál elsősorban a helyi adottságokat, kapacitást kell figyelembe venni. A 

leglényegesebb szempont a tantestületen belüli konszenzus és közös értékrend, eljárás, hiszen 

csak így születhetnek hiteles, mindenki számára elfogadható, jó minőségű, értékelések. 

 

A szöveges értékelésnek számtalan formája lehetséges.  

A leggyakrabban előforduló típusok: 

- Szabad, előzetesen meghatározott kötelezően alkalmazandó szempontok nélküli 

szöveges értékelés: 

Előfordulhat, hogy a tanítónak nagyon személyes vagy valamilyen okból egy témakört, néhány 

jellemző momentumot érintő mondandója van az adott időpontban tanítványa számára, ekkor 

ez a szinte levél-forma, kötetlen értékelés a legmegfelelőbb. 

 

- Előzetes szempontok alapján, szabadon fogalmazott szöveg: 

Ez a forma a legelterjedtebb és talán a legrugalmasabb is, hiszen nem kell automatikusan 

minden szempontról írni, ki lehet választani az aktuálisan legfontosabbat az osztály, csoport 

vagy adott gyerek szempontjából, így kellően személyes, de ugyanakkor strukturált is lehet. 

Ehhez a műfajhoz a tantestületen belül, vagy az egy évfolyamon, vagy egy osztályt, azonos 

gyerekeket tanítók körében előzetesen meg kell határozni az értékelés szempontjait, például: 

 

Osztályfőnöki értékelés: 

 együttműködés a társakkal és tanárokkal  

 konfliktuskezelés  

 a szabályok betartása  

 a közösségben, osztályban elfoglalt hely  

 felelősségtudat  

 kezdeményezőkészség  



 önbizalom  

 az érdekérvényesítés képessége stb. 

A tanulás értékeléséhez általában: 

 a munkavégzés rendezettsége  

 a munkafegyelem  

 a felszerelés  

 a házi feladat megléte  

 az odafigyelés és összpontosítás  

 az önállóság  

 a segítségkérés és adás  

 az együttműködés  

 az érdeklődés  

 az aktivitás  

 a munkatempó  

 a hatékonyság stb. 

Ugyanígy az elvárható szintnek, képzési területeknek, tematikának, tananyaggal kapcsolatos 

követelményeknek megfelelően a szaktárgyi értékelési szempontok is megfogalmazhatók. Ezek 

egybeeshetnek az alábbi “aláhúzós, bekarikázós, beikszelős" típus értékelési szempontjaival is, 

de ebben az esetben a szempontok figyelembevételével, mondatokban fogalmazzuk 

értékelésünket. 

Előre meghatározott, nyomtatott skála szerinti értékelés: 

Ennél a formánál a tantárgyak, szociális kompetenciák mellett általában négy-öt értékelési 

kategória áll. A tanító megjelöli a felsorolt minősítések közül azt, amit igaznak, megfelelőnek 

tart.  

 

Matematika: 

 Számfogalom: kialakult, pontos, bizonytalan, kialakulatlan  

 Alapműveletek végzése: biztosan tudja, bizonytalan, nem tudja  

 Szöveges feladatok összefüggéseit: alkalmazza, megérti, felismeri, nem alkalmazza  

 Geometriai alakzatok felismerésében: biztos, jártas, pontatlan, tájékozatlan 

Kétségkívül ez a típusú értékelés a legkönnyebben, leggyorsabban kitölthető. Ugyanakkor 

korlátozhatja a pedagógus véleményalkotását a diákokról. Az értékelési szempontok jegyre 

lefordíthatóak. Az értékelési kategóriák gyakran a személyiséget minősítik: “visszahúzódó", 



vagy túl általánosak: például a “biztos", "jártas" közti különbség nehezen megfogható. Ennek 

a műfajú szöveges értékelésnek a bevezetését csak nagyon körültekintő előkészítő munka, a 

fogalmak, kategóriák közös értelmezése, tisztázása után ajánljuk. 

 

A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS PEDAGÓGIAI, MÓDSZERTANI SZABÁLYAI 

A szöveges értékelések írásakor, amennyiben szabadon, mondatokban megfogalmazott 

véleményt írunk (de esetenként, ha előre megírt szempontok alapján jellemző minősítéseket 

húzunk alá, akkor is), van néhány szabály, megfontolandó tapasztalat, amit érdemes figyelembe 

venni. 

Érdemes eldönteni, hogy kinek szól a szöveges értékelés, elsősorban a szülőnek vagy a 

gyereknek, esetleg mindkettőjüknek. A megszólításnál, a szöveg megformálásánál ezt 

tekintetbe kell venni.  

Mindig törekedni kell az egyértelmű, pontos, nyelvi és stilisztikai szempontból igényesen 

megfogalmazott, érthető fogalmazásra.  

Minden tantestületnek, pedagógusközösségnek meg kell szabnia a szöveges értékeléssel 

kapcsolatos mennyiségi és minőségi elvárását önmagával szemben, meg kell állapodnia abban, 

hogy melyik időszak, teljesítmény milyen típusú, műfajú mennyiségű értékelést kíván, ki kell 

alakítania az értékelési folyamat egyes lépéseit, metodikáját.  

Kollégáinkkal együtt, közösen gondoljuk át és fogadjuk el azt a szempontrendszert, amelyet 

valamennyien fontosnak, értékelendőnek tartunk, amelyek vezérfonalai lehetnek értékelésünk 

megírásának.  

A szöveges értékelés nem teljesítményelvű: miközben nem mond le a hagyományos 

ismeretszerzésben elért eredmények értékeléséről, a társas kapcsolatokat, az önismeret 

fejlődését és még számos szociális kompetenciát egyenrangúnak tekinti az intellektuális 

teljesítménnyel.  

Az értékelés sugalmazza azt az elvárást, amely szerint a gyerek legyen aktív részese a 

fejlődésének, vállaljon felelősséget, szerepet saját tanulásában.  

Az értékelés legyen személyre szabott, differenciált, árnyalt, a diákok valódi figyelmet, 

odafordulást, segítőkészséget tapasztalhassanak a pedagógus részéről.  



A diák aktuális állapotát, viselkedését, teljesítményét rögzítsük, ne mondjunk ítéletet 

(különösen az egész személyiségre vonatkozót ne), ne vonjunk le sommás következtetéseket, 

ne adjunk önmagát beteljesítő jóslatokat, tartsuk fenn a tévedés jogát, vagy legalábbis kerüljük 

a tévedhetetlenség látszatát.  

Értékelésünk legyen előremutató, az elérendő célhoz konkrétan utat mutató.  

Mindig vegyük figyelembe a gyerek önmagához mért fejlődését, képességeit, lehetőségeit, 

hogy reális és méltányos értékelést tudjunk adni!  

Törekedjünk arra, hogy minél teljesebb kép, sokféle érték derüljön ki a gyerekekről, ezért 

vizsgáljuk tevékenységüket, viselkedésüket, munkájukat, megnyilvánulásaikat minél többféle 

szituációban (ha van, akkor saját óráinkon kívül más kolléga által tartott órákon – (hospitálás) 

-, iskolai rendezvényeken, iskolán kívüli programokon, stb.).  

A kudarc okozta szégyen, feszültség kerülendő, de magával a kudarccal, szembe kell nézni, a 

szöveges értékelés kritikát, negatívumot is tartalmazhat. Ugyanakkor észre kell venni a gyerek 

próbálkozását, a nehézségekből való kilábalás szándékát is.  

Dolgozzuk ki önmagunk számára azt a módszert, ahogy munkánk során rögzítjük az egyes 

diákok eredményeit, jellemzőit, erényeit és hiányosságait, vele kapcsolatos tapasztalatainkat.  

A szöveges értékelés írásakor legyünk tudatában annak, hogy mintát adunk a gyerekeknek az 

értékelés, kritika, visszajelzés kommunikációjára, alapvetően járulunk hozzá saját 

önértékelésük, értékrendjük kialakulásához. 

A szöveges értékeléssel kapcsolatos törvényi kötelezettség teljesítése, s saját intézményünk 

hatékony működése érdekében feladatunk, hogy kidolgozzuk a szöveges értékelés számunkra 

legmegfelelőbb helyi rendszerét. 

A munkafolyamat javasolt lépései a következők: 

1. A törvényi szabályozás értelmezése 

2. A szöveges értékelés iskolai koncepciójának kimunkálása 

3. A szöveges értékelés technikai megoldásai 

4. A szöveges értékelés rendszerének összetevői: 

A helyi értékelés alapelvei /ki, mikor, miért, hogyan, mit értékel /  

Az értékelési funkciók meghatározása /diagnózis, formatív, szummativ értékelés/  

Az értékelés módjai /szóbeliség, írásbeliség aránya/ 



A szöveges értékelés dokumentumai: 

A Nkt. 54.§ ismerete fontos a szöveges értékelés szempontjából is. Az iskolában csak olyan 

bizonyítvány alkalmazható, amelyet a Minisztérium jóváhagyott. Azonban az iskolai 

nyomtatványok (az év végi bizonyítvány kivételével) az EMMI által szabályozott rendszer 

alkalmazásával (személyiségi, adatvédelmi, biztonsági követelmények megtartásával) 

elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló 

nyomtatványt nyomtatott formában is elő kell állítani, és meg kell őrizni.  

A nevelési-oktatási intézmények ügyintézésének és iratkezelésének általános szabályait és a 

tanügyi nyilvántartások kezelését a 20/2012. (VIII: 31.) EMMI rendelet előírásai tartalmazzák.  

A tanügyi nyilvántartások közül az osztálynapló, a törzslap és a bizonyítvány vezetésében jelent 

változásokat a szöveges értékelési gyakorlat. 

Az alábbiakban bemutatjuk az első osztály számára tervezett bizonyítványmintát és az ehhez 

készült kitöltési útmutatót. 

Az első évfolyamon – félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor – szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 

gyengén teljesített, felzárkóztatásra szorul. A minősítésnek a tanuló teljesítményére, 

szorgalmára, magatartására vonatkozó megállapításokat kell tartalmaznia.  

Az első évfolyamról kiállított bizonyítványok “Záradék” rovatába kell bejegyezni a tanuló 

továbbhaladását segítő nevelőtestületi döntéseket, szülői kéréseket, és a tankötelezettség 

teljesítésével kapcsolatos egyéb megjegyzéseket. 

Az első évfolyamon a tanuló szöveges minősítése az oktatási miniszter által engedélyezett 

bizonyítvány pótlapon (pótlapokon) történik. A kitöltött pótlap a bizonyítvány része. A pótlapot 

a bizonyítvány borítólapjának tárolójában kell elhelyezni. A pótlap kiállítását a kiállító köteles 

a bizonyítvány pótlap-jegyzékében (a megadott rovatok kitöltésével) igazolni. 

1-2. évfolyam összefoglaló tantárgyi szöveges értékelés érdemjegyeknek történő 

megfeleltetése: 

kiválóan teljesített       = 5 

jól teljesített                 = 4 

megfelelően teljesített = 3 

gyengén teljesített       = 2 

nem felelt meg             = 1
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Első félévi szöveges értékelés 

XY 1.a osztályos tanuló 

20../20..-es tanév 

Magatartás:  

Szorgalom:  

Magatartása 

példamutató  fegyelmezett  néha zavarja társait  gyakran zavarja 

társait  

türelmes türelmetlen  alkalmazkodó  zárkózott  elutasító  

rendbontó  

Figyelme 
kitartó  érdeklődő  életkorának megfelelő  megosztott  

rövid ideig tartó  gyakran elkalandozó 

Munkavégzés

e 

pontos, képes önállóan dolgozni  pontos, kevés segítséget igényel 

sok segítséggel is pontatlan  felületes, rendetlen 

Aktivitása 
jó, sokat jelentkezik  életkorának megfelelő  változó  

nem jelentkezik, gyakran kell figyelmeztetni 

Felszerelése 
mindig hiánytalan  néha hiányos  többször hiányos   

taneszközeire vigyáz  taneszközeit széthagyja 

Minősítések: kiváló, jó, megfelelő, felzárkóztatásra szorul 
Kivál

ó 
Jó 

Meg- 

felelő 

Felzá

r-

kózta

-tásra 

I. Magyar irodalom 

Tantárgyi minősítés:     

I.1.Kommunikáció 

Tud egyedül mondatot képezni     

Szókincse     

I.2. Olvasás 

Versmondása     

Betűfelismerése     

Hangos olvasása     

II. Magyar nyelv 

Tantárgyi minősítés:     



 

 

Betűk másolása     

Diktálás utáni írása     

Füzetének, írásának külleme     

III. Matematika 

Tantárgyi minősítés:     

Számfogalma 0-10-ig     

Műveletek végzése     

Relációs jelek használata, értelmezése     

Számok sorba rendezése     

 
Kivá-

ló 
Jó 

Meg- 

felelő 

Fel- 

zár-

kóz-

ta-

tásra 

IV. Környezetismeret 

Tantárgyi minősítés:     

Ismeretei környezetéről: kimagaslóan sokrétű  életkorának megfelelő 

kevésbé érdeklődő 

V. Rajz 

Tantárgyi minősítés:     

Vizuális kifejezése     

Eszközhasználata     

VI. Technika  

Tantárgyi minősítés:     

Kézügyessége     

Eszközhasználata     

VII. Ének-zene 

Tantárgyi minősítés:     

Ritmikai készsége     

Éneklése     

VIII. Testnevelés 

Tantárgyi minősítés:     



 

 

Részvétele a játékokban     

Gyakorlatok elsajátítása     

IX. Idegen nyelv 

Tantárgyi minősítés:     

X. Hittan 

Tantárgyi minősítés:     

  

Kelt: Vác, 20….     

PH 

   

         osztályfőnök



 

 

Év végi szöveges értékelés 1. évf. 

Magatartás: példás  

Szorgalom: példás  

  

Magyar nyelv: kiválóan, jól, megfelelően, gyengén teljesített, nem felelt meg 

Füzete tiszta, rendezett. 

Füzetvezetése egyenetlen. 

A tanult betűket, szavakat pontosan másolja írott és nyomtatott mintáról. 

A tanult betűk, szavak másolása pontatlan. 

Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos. 

A tanult betűket, betűkapcsolatokat még segítséggel alakítja. 

Írásképe esztétikus, egyéni. 

Betűalakítása, a betűk kapcsolása pontatlan. 

Írástempója az átlagosnál gyorsabb. 

Írástempója életkorának megfelelő. 

Az írástempója lassú. 

Még nem tudja a tanult betűket és szavakat önállóan lemásolni. 

Tollbamondás után hibátlanul leírja a betűket és a szavakat. 

Tollbamondás után még pontatlanul írja le a tanult betűket és szavakat. 

Tollbamondás után még nem tudja leírni a tanult betűket és szavakat. 

 

Magyar irodalom: kiválóan, jól, megfelelően, gyengén teljesített, nem felelt meg  

Hibátlanul felismeri és megnevezi a tanult betűket. 

Önállóan összeolvassa a tanult betűket. 

Olvasása folyamatos, szóképes, szótagoló, betűző. 

Képes önállóan elolvasott szavak magyarázatára, de a mondatértése biztos. 

Beszéde tiszta, érthető. 

Néhány hang ( ) képzése még bizonytalan. 

 

Matematika: kiválóan, jól, megfelelően, gyengén teljesített, nem felelt meg 

Számfogalma biztos 0-20-ig. (0-5) (0-10) 

Számfogalma bizonytalan 0-20-ig. (0-5) (0-10) 

Adott egyszerű szabály szerint képes számsorozat folytatására. 

Segítséggel tudja a számsorozatot folytatni. 



 

 

Nem képes megadott szabály szerint számsorozat folytatására. 

Önállóan képes összeadni és kivonni 20-as számkörben.(5-ös, 10-es) 

Eszközzel tud összeadni és kivonni 20-as számkörben. 

Eszköz nélkül még nem képes műveltek elvégzésére. 

Az egyszerűbb nyitott mondatot megérti, és hibátlanul megoldja. 

Az egyszerűbb nyitott mondatot segítséggel megoldja. 

Az egyszerűbb nyitott mondatot nem képes megoldani. 

A szöveges feladatot segítséggel tudja megoldani. 

Még nem tudja megoldani a szöveges feladatokat. 

A szöveges feladatokat önállóan oldja meg. 

 

Ének-zene: kiválóan, jól, megfelelően, gyengén teljesített, nem felelt meg 

Hallás után képes egyszerű ritmus visszatapsolására. 

Hallás után nem képes egyszerű ritmus visszatapsolására. 

A tanult dalokat el tudja énekelni. 

A tanult dalokat segítséggel énekli.  

A tanult zenei elemeket, azok jeleit felismeri és használja. 

A tanult zenei elemeket, azok jeleit segítséggel felismeri és használja. 

 

Rajz és vizuális kultúra: kiválóan, jól, megfelelően, gyengén teljesített, nem felelt meg 

Vizuális kifejezése egyéni. 

Vizuális kifejezése életkorának megfelelő. 

Eszközhasználata életkorának megfelelő. 

Eszközeit időnként helytelenül használja. 

A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten alkalmazza. 

A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten segítséggel alkalmazza. 

A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten nem alkalmazza. 

 

Technológia: kiválóan, jól, megfelelően, gyengén teljesített, nem felelt meg 

Kézügyessége kifinomult. 

Kézügyessége életkorának megfelelő. 

Eszközhasználata életkorának megfelelő. 

Eszközeit időnként helytelenül használja. 

A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten alkalmazza. 

A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten segítséggel alkalmazza. 



 

 

A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten nem alkalmazza. 

 

Testnevelés: kiválóan, jól, megfelelően, gyengén teljesített, nem felelt meg 

A mozgásos feladatokat szívesen végzi, szeret mozogni. 

A feladatok kivitelezésében mozgása összerendezett. 

A mozgásos feladatokat biztatásra végzi. 

A feladatok kivitelezésében mozgása rendezetlen. 

Erőnléte és állóképessége korának megfelelő. 

Erőnléte és állóképessége korának nem megfelelő. 

A sportjátékok, versengések szabályait érti, és betartja. 

A sportjátékok, versengések szabályait érti, de időnként nem tartja be. 

A sportjátékok, versengések szabályait érti, de gyakran nem tartja be. 

 

Idegen nyelv: kiválóan, jól, megfelelően, gyengén teljesített, nem felelt meg 

Az ez évre előirányzott tananyagot jól ismeri. 

 

Hittan: kiválóan, jól, megfelelően, gyengén teljesített, nem felelt meg 

Az ez évre előirányzott hittan tananyagot jól ismeri 

 

Általános összegzés 

Az első osztályos követelményeket kiválóan teljesítette. 

Az első osztályos követelményeket jól teljesítette. 

Az első osztályos követelményeket megfelelően teljesített 

 

Első félévi szöveges értékelés 

XY 2.a osztályos tanuló 

20../20..-es tanév 

Magatartás:  

Szorgalom:  

Magatartása 

példamutató  fegyelmezett  néha zavarja társait  gyakran zavarja 

társait  

türelmes türelmetlen  alkalmazkodó  zárkózott  elutasító  

rendbontó  

Figyelme kitartó  érdeklődő  életkorának megfelelő  megosztott  



 

 

rövid ideig tartó  gyakran elkalandozó 

Munkavégzése 
pontos, képes önállóan dolgozni  pontos, kevés segítséget igényel 

sok segítséggel is pontatlan  felületes, rendetlen 

Aktivitása 
jó, sokat jelentkezik  életkorának megfelelő  változó  

nem jelentkezik, gyakran kell figyelmeztetni 

Felszerelése 
mindig hiánytalan  néha hiányos  többször hiányos   

taneszközeire vigyáz  taneszközeit széthagyja 

Minősítések: kiváló, jó, megfelelő, felzárkóztatásra szorul 
Kivál

ó 
Jó 

Meg- 

felelő 

Felzá

r-

kózta

-tásra 

I. Magyar irodalom 

Tantárgyi minősítés:     

I. Olvasás 

Versmondása     

Olvasása     

Szövegértése     

II. Magyar nyelv 

Tantárgyi minősítés:     

II. Írás 

Tollbamondása     

Tanult nyelvtani ismeretek elsajátítása     

Füzetének, írásának külleme     

III. Matematika 

Tantárgyi minősítés:     

Számfogalma 0-100-ig     

Műveletek végzése     

Logikus gondolkodása (szöveges feladatok, nyitott mondatok)     

 



 

 

 

Ki- 

vá- 

ló 

Jó 

Meg- 

fele- 

lő 

Fel 

zár-

kóz 

ta-

tásra 

IV. Környezetismeret 

Tantárgyi minősítés:     

Ismeretei környezetéről: kimagaslóan sokrétű  életkorának 

megfelelő kevésbé érdeklődő 

V. Rajz 

Tantárgyi minősítés:     

Vizuális kifejezése     

Eszközhasználata     

VI. Technika  

Tantárgyi minősítés:     

Kézügyessége     

Eszközhasználata     

VII. Ének-zene 

Tantárgyi minősítés:     

Ritmikai készsége     

Éneklése     

VIII. Testnevelés 

Tantárgyi minősítés:     

Részvétele a játékokban     

Gyakorlatok elsajátítása     

IX. Idegen nyelv 

Tantárgyi minősítés:     

Órai aktivitása     

Füzet vezetése     

X. Hittan 

Tantárgyi minősítés:     

Órai aktivitása     



 

 

Füzet vezetése     

  

  

Kelt: Vác, 20……………….. PH 

  .....................................................  

 osztályfőnök 

 

Szintfelmérési rendszerünk megvalósítása 

A NAT követelményrendszerének előírásai alapján, oktatási eredményeink objektív mérése 

érdekében iskolánkban szükségesnek tartjuk tantárgyi szintfelmérések beiktatását a kimenő 8. 

évfolyamon. 

A 4. évfolyam végén tanulóinkkal felmérést végzünk matematikából, nyelvtanból és értő és 

hangos olvasásból. A 6. évfolyam végén diákjaink felmérést írnak matematikából, 

helyesírásból, nyelvtanból, és szóbeli feleletet adnak matematikából. 

1. évfolyamon természettudományi és hittan szintfelmérő, valamint nyelvi írásbeli 

szintfelmérő tanév végén. 

A felső tagozatban a 8. évfolyam félévében idegen nyelvből, a tanév végén matematika, 

magyar nyelvtan tantárgyakból van írásbeli szintfelmérő. Szóbeli felmérés magyar irodalom és 

történelem tantárgyakból az év végén. 8. évfolymon idegen nyelv tantárgyból félévkor szóbeli 

és írásbeli szintfelmérő. 

 

 

A szintfelmérő bizottságok az iskola vezetőiből és szakos tanáraiból állnak. A felmérések 

eredményeit az adott évfolyam év végi osztályzataiba beszámítjuk, amíg a Köznevelési 

Törvény erről másképpen nem rendelkezik. 

 

II.8.2. Ellenőrzési és értékelési módok, formák, elvek a művészeti iskolában 

Az Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak értékelése: 

Az értékelés és minősítés tekintetében a 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet 2. melléklet II. rész - 

Zeneművészeti ág A) pontjának (Klasszikus zene), ill. B) pontjának (Népzene) I. fejezetében foglaltak 

(A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése), valamint az egyes hangszerek értékelési és 

minősítési elvei az irányadók.  

II.8.3. Művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, témakörei  



 

 

A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó 

továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. Az alapfokú 

művészeti iskolában művészeti alapvizsgát kell szervezni, és művészeti záróvizsga is 

szervezhető. A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra 

jogosít. A művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát jogszabályban meghatározottak 

szerint kell szervezni.  

Törvényi háttér:  

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjáról  

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról; és az ezt módosító 22/2013. (III.22.) 

Rendelet 

Vizsgabizottság:  

 A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. 

A vizsga elnöke lehet meghívott vizsgaelnök, vagy intézményünk szaktanára.  

 Tagjai: a tanszak tanárai  

Vizsga anyaga:  

 A helyi tantervben meghatározottak szerint történik. 

 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. 

 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. 

Vizsgára jelentkezés: 

 Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára 

jelentkezett.  

o A jelentkezés írásban történik szülői és tanulói aláírással.  

o Jelentkezési határidő az adott tanév április utolsó tanítási napja.  

o A jelentkezés a szaktanár és az igazgató jóváhagyásával együtt érvényes.  



 

 

 Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára 

jelentkezett. 

o A jelentkezés írásban történik szülői és tanulói aláírással.  

o Jelentkezési határidő az adott tanév április utolsó tanítási napja.  

o A jelentkezés a szaktanár és az igazgató jóváhagyásával együtt érvényes.  

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Értékelés:  

 A vizsgabizottság érdemjeggyel értékeli az előadást, melyet bevezetnek a 

bizonyítványba, vizsgajegyzőkönyvbe, és az anyakönyvbe (törzslap) is.  

 A vizsgára jelentkezés feltétele: alap és záróvizsgára a tanulóknak írásban kell 

jelentkezni, alapfokú, ill. továbbképző évfolyamok elvégzése esetén.  

 Nem kötelező a részvétel.  

 Az alapfokról a továbbképzőbe lépés feltétele a művészeti alapvizsga letétele. 

 A művészeti záróvizsga az alapfokú művészetoktatási intézményben folytatott 

tanulmányok sikeres befejezését jelenti. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

Alapvizsga tantárgyai 

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

az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók, 

valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati 

vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező,  

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

2. Szóbeli vizsga tantárgya 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező,  

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” és „B” tagozat: tanult hangszer 



 

 

Záróvizsga tantárgyai 

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

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

tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell 

tennie. 

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

2. Szóbeli vizsga tantárgya 

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet - zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet - zeneirodalom 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 

- Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy 

Szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom-zenetörténet főtárgy („A” tagozat): a tanult hangszer 

A vizsgák ideje: 

- Hangszeres főtárgyak Gyakorlati vizsga „A” tagozat minimum 10 perc „B” tagozat 

minimum 10 perc 

Elméleti tantárgyak 

„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 



 

 

„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

Szolfézs főtárgy 

Gyakorlati vizsga: 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: 

„A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 10 perc 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Előrehozott vizsga 

 Az alapfokú művészeti iskola tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

 Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

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

iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

 Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól 

az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként - 

az adott tanévben döntőbe került. 

 Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

művészeti alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól 

felmentés adható. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 



 

 

 A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 

 Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

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

 A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

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

a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

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

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

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

elégtelen érdemjegyet kapott. 

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

tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

FURULYA 

Művészeti alapvizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Furulya főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat:  minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán– vagy altfurulyán; Kállay G.: Hangnemgyakorló 

(EMB14071), Baroque Solo Book–ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rész 

(Schott) nehézségi szintjén. 

– Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; 

Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello szonáták (EMB13476–7), Loeillet de Gant: 

Szonáták, op. 1 és op. 3 (EMB 13160–3), Vivaldi: F–dúr szonáta RV 52, d–moll RV 36 (Ricordi 

Nr13322300), Telemann: F–dúr szonáta (EMB 13542), kamaraművek: Boismortier: Leichte 

Duos (Schott), 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi 



 

 

magyar táncok (EMB 14283) nehézségi szintjén. 

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

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólómű; Kállay G.: Hangnemgyakorló (EMB 14071), J.v.Eyck: Der Fluyten 

Lust–hof – Variációk (Amadeus), Braun: etűdök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 12 etűd 

altfurulyára (Hofmeister) nehézségi szintjén. 

– Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; 

Telemann: C–dúr szonáta (EMB 13542), Veracini: a–moll szonáta (Peters), Lavigne: Rondeau 

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

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

 

FUVOLA  

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Fuvola főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat:  minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kötet/56–85., 

Bántai: Válogatott etűdök II. kötet/12., Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1–3. nehézségi szintjén). 

– Egy barokk szonátatétel; Marcello: d–moll szonáta, Telemann: F–dúr szonáta valamelyik 

tétele nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab; Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszerű előadási 

darabok nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

– Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Platonov: 30 etűd 

1–10., Köhler: Etűdök op.33 no. 1/1–5., Eördögh: Technikai és olvasógyakorlatok 1/1–4. 

nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta tételpár; Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén. 



 

 

– Egy karakterdarab vagy kamaramű; Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

KLARINÉT 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A tantárgya és időtartama 

Klarinét főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű; Perényi Éva: Klarinétetűdök 60-

tól (EMB14300), Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II: 13., 28. (EMB13291) nehézségi 

szintjén. 

- Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is; 

Dancla: Románc (Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 39 EMB14406.), Weber: Sonatina 

Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár44 (EMB14406), Haydn: Szent Antal korál (200 év 

klarinétmuzsikája- Barokk- EMB 13971) nehézségi szintjén. 

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

„B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű; Perényi Éva: Klarinétetűdök 86-

tól, (EMB 14300) Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 36., 46., 59., 75. (EMB 13291); Jean-

Jean I: 2. nehézségi szintjén. 

- Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is; 

Bármann: Románc, Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina (EMB 8291), Mendelssohn: Dal 

szöveg nélkül (Berkes: Előadási darabok klarinétra és zongorára II. kötetből a 9-es EMB 

13972), Donizetti: Concertino II. tétel (Peters 8206), Kocsár Miklós: Ungaresca (EMB 5991) 

nehézségi szintjén. 

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

 

TROMBITA  

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 



 

 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Trombita főtárgy  

„A” tagozat: minimum 8 perc 

„B” tagozat:  minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

 „A” tagozat 

– Egy másfél oktávos skála első képlete. 

– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./1–65. (EMB13492), Clodomir: 

Petits exercices 1–21. (Leduc), nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./66–74. (EMB13492), 

Baldassari: Szonáta, Händel: Hallei szonáta, Rangers: Velencei karnevál, Tornyos: Szonatina 

nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 

– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./1–65., IV./1–53. (EMB13492), 

Clodomir: Petits exercices 1–29. (Leduc), nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele; Albinoni: Esz–dúr concerto III–IV. tétel, Albinoni: 

F–dúr concerto I. tétel, Händel: B–dúr szonáta, Telemann: F–dúr szonáta nehézségi szintjén. 

– Egy, az előbbitől eltérő stílusú előadási darab; Balay: Andante et allegro, Bogár: I. és II. 

Concertino nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

KÜRT  

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Kürt főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 



 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy kantiléna; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/31., II/47., II/52., II/73. (EMB13370) 

nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű etűd; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/9., II/15., II/16., II/37., 

II/42., II/68., II/90. (EMB13370) nehézségi szintjén. Az egyik etűd helyett lehet kamaramű is 

Tarjáni Ferenc: Muzsikáljunk c. gyűjteményéből G.F Händel: Sándor–ünnep nehézségi 

szintjén. 

– Egy előadási darab; J. Mattheson: Ária, A.J.Varlamov: Orosz népdal, J.A.Hasse: Két tánc, 

G.F.Händel: Bourrée (Z6902), Mező I: Tánc, F.Schubert: A tavaszhoz nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy skála különböző képletekkel, a meglévő hangterjedelemben. 

– Egy kantiléna; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/110., II/116., II/142., II/155. 

(EMB13370). nehézségi szintjén. 

– Két etűd; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/119., II/150., II/167., II/209. (EMB13370). 

nehézségi szintjén; az egyik etűd helyett lehet kamaramű is. 

– Egy előadási darab; L.v.Beethoven: Románc, J.Loeillet: Szonáta, J.S.kroup: B–dúr koncert, 

A.Frehse: Andante, Székely: Szonatina II–III. tétel (EMB5990) nehézségi szintjén. 

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

 

HÁRFA 

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 etűd; Nadermann: 15 etűd/5., 6., Bochsa: 40 celebres études pour la harpeop. 

318(Leduc) nehézségi szintjén. 



 

 

- Egy barokk mű; Bach: Lant preludium, Bach: Fantázia B-dúr., Händel: Prelúdium B-dúr 

nehézségi szintjén. 

- Egy szonáta; Dusik: 6 szonatina nehézségi szintjén. 

- Egy szabadon választott darab; Durand: Chaconne, Godefroid: Dal szöveg nélkül nehézségi 

szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd; Nadermann: 30 fortscreitende Etuden, Heller: Six etudes, Posse: Sechs kleine 

Etuden nehézségi szintjén. 

- 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 etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani 

GITÁR 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Gitár főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

- 3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, váltott pengetéssel, közepes tempóban, vagy 

kromatikus skála 1 húron fekvésváltással. 

- Egy klasszikus etűd; Sor: Op. 31., Op. 35., Carcassi: Op. 60./2., 3., 6., 7. etűdök nehézségi 

szintjén. 

- Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken: Reneszánsz zene: 

pld. Reneszánsz magyar táncok gitárra (Edition Simonffy 151) 

Barokk zene: pld. Brescianello, Weiss tánctételei, Bach: Notenbüchlein für A. M. Bach 

átiratai (Nagy-Mosóczi: 

Gitáriskola V., Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet.) 

Klasszikus zene: pld. Carulli: Larghetto alla siciliana (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./78.) 

Carcassi: Capriccio (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./50.) Sor: Allegretto (Szendrey: 

Gitárgyakorlatok VI./1.) 



 

 

Romantikus zene: pld. Marschner: Bagatelle (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./79.) 

XX. századi / Kortárs zene;. Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből könnyebb darabok: 1-5., 

10. (EMB Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok 

gitártanulóknak I./5., 8. (EMB Z. 8883) (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola IV./48.) Brouwer: 

Estudios sencillos I-X. nehézségi szintjén. 

„B” tagozat 

- 3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, ritmusvariációval, gyorsabb tempóban, vagy 

kromatikus skála 1 húron fekvésváltással, gyorsabb tempóban. 

- Egy klasszikus etűd; Carcassi: Op. 60./8-17. etűdök nehézségi szintjén. 

- Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken: Reneszánsz zene: 

pld. Luis Milan: 6 Pavane 

Barokk zene: pld. J. Dowland: Seven Pieces, Robert de Visée: d-moll Szvit tételei, Bach: 

Sonate e Partite, Lantművek könnyebb tételei. 

Klasszikus zene: pld. Sor: Menüettek, Keringők, Giuliani: C-dúr Szonáta op. 15. 

Romantikus zene: pld. Tarrega könnyebb darabjai (Mazurkák) 

XX. századi / Kortárs zene;. Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből 6., 13., 17., 21. (EMB 

Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok gitártanulóknak I., II. 

(EMB Z. 8883, Z. 12065) Brouwer: Estudios sencillos VI-XV. nehézségi szintjén. 

 

ÜTŐ 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Ütő főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

- Két dobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 10., 16., 18., 29., 36., II. rész 11., 17., 

27.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 48., 69., 127., 145., 173. nehézségi szintjén. 

- Egy dallamhangszeres mű; Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád nehézségi 

szintjén. 

- Egy kamaramű; Krell-Holzmann: Cake Walk Parádé; Camidge: Sonatina; Gebauer: Duó; 

Pleyel: Menuetto; Larson: Mexikói szvit; Zempléni L: Párok; Váray L: Gukhe/low drums 



 

 

szólam; Jack McKenzie: Három tánc, Bartók Béla: Gyermekeknek 1.,2.,3., Mikrokozmosz 

nehézségi szintjén. 

- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két kisdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 19., 20., 22., 24. (4/8), 31., 37., II. 

rész 2., 5., 14.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 67., 75., 108., 150., 153., 146. nehézségi 

szintjén. 

- Egy skála hármashangzat-felbontással. 

- Egy dallamhangszeres mű; Bach: h-moll szvit/1 tétel; Hacsaturján: Rózsalányok tánca; 

Rameau: Gavotte; Händel: a-moll menüett (EMB 13379) HWV 602, 603 nehézségi szintjén. 

- Egy kamaramű; J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Zempléni L.: Üzenetek (EMB 14569) - 

Hét SMS-tanulmány dobokra/1 tétel; Váray L.: Gukhe/high drum szólam; Balázs O.: Nyolc trió 

(EMB 6063) 5., 6. nehézségi szintjén. 

- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat kotta nélkül kell játszani. 

 

ZONGORA 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zongora főtárgy „A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

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

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

prelúdium (EMB1879) 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok (EMB 4250, EMB 6990, EMB 

6991, EMB 4321, EMB 13165), Telemann: Kezdők zongoramuzsikája (EMB 13452) nehézségi 

szintjén. 

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

2719), 15 könnyű szonáta, Szonatina album (EMB 1280), Clementi: C Op. 36 (Ricordi) Nr. 3., 

Haydn: D Hob. XVI/4, (Universal) Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, Csurka: 

Szonatina-gyűjtemény (EMB 14412) nehézségi szintjén. 



 

 

- Romantikus mű; Schumann: Emlékezés (EMB 13543 kötetben), Színházi utóhangok, 

Csajkovszkij: Édes álmodozás (EMB 6715 kötetben), Pacsirtadal (EMB 6715 kötetben), 

Schubert: Táncok (EMB 13212), Keringők (EMB 7355) nehézségi szintjén. 

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

Kromatikus invenció IV/97 Notturno, Kodály: Gyermektáncok (Boosey & Hawkes) 5-10 

nehézségi szintjén. 

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

vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

Négy különböző stílusú darab: 

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

prelúdium (EMB 1879) 9, 16, 17, Kétszólamú invenciók (EMB 6912) C, a, F nehézségi 

szintjén. 

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

Hob. XVI/12, (Universal) E Hob. XVI/13, (EMB 3658 kötetben) D Hob. XVI/14, (Universal) 

Mozart: 6 bécsi szonatina (EMB 2395), Beethoven: Szonatinák (EMB 8648), Grazioli: G-dúr 

Szonáta nehézségi szintjén. 

- Romantikus mű; Schumann: Fantáziatánc (Peters), Chopin: Keringők (EMB 6787) a, h, 

nehézségi szintjén. 

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

Mikrokozmosz: V 128, Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok (EMB 8377, EMB 8378, EMB 8379) 

nehézségi szintjén. 

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

nélkül kell játszani. 

 

ORGONA 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Orgona főtárgy „A” tagozat: minimum 10 perc „B” tagozat: minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

- Egy triós tétel vagy korálelőjáték; Bach triós-korál (EMB 12935), illetve Telemann (Peters) 

vagy Homilius (Breitkopf) triós szerkezetű darabjainak nehézségi szintjén. 



 

 

- Egy romantikus mű; Liszt: Gyászóda (Universal), Choral (EMB 14202), Franck: Pastorale, 

Reger: korálelőjátékok, d-moll toccata nehézségi szintjén. 

- XX. századi, illetve kortárs szerzők művei; Kodály: Csendes mise (Boosey & Hawkes), 

Antalffy: Madonna (EMB 13122), Pikéthy: G-dúr toccata, Hidas: Fantázia (EMB 12588), 

Koloss: Reflexions, II. partita nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehet kottából játszani. 

A „B” tagozat 

- Egy nagyobb lélegzetű Bach-mű; g-moll fantázia és fúga BWV 542 (EMB 12929 kötetben), 

Concertók BWV 592-596 (EMB 12936) nehézségi szintjén. 

- Egy triószonáta-tétel (lehetőleg gyors tétel); Bach 6 triószonátájából BWV 525-530 (EMB 

12935). 

- Egy romantikus mű; Mendelssohn: d-moll prelúdium és fúga (Peters), D-dúr szonáta 

(Peters), Franck: a-moll Choral (Peters), h-moll Choral (Peters), Final (Peters), Liszt: B-A-C-

H prelúdium és fúga (EMB 2915 kötetben) nehézségi szintjén. 

- Egy XX. századi vagy egy kortárs kompozíció; Vierne szimfónia-tételek, Messiaen: 

Nativité - részletek (Leduc), Antalffy: Változatok néger spirituálékra (EMB 13122 kötetben), 

Gárdonyi Zsolt: Grand Chsur nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehet kottából játszani. 

 

HEGEDŰ  

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Hegedű főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

- Egy etűd; Dénes: V-VI. Hegedűiskola (EMB 7111), vagy Dancla op. 68 (EMB 7918) 2., 9., 

14., vagy Dont op. 38 (EMB 2214, EMB 2215, EMB 2216), vagy Mazas: Études speciales op. 

36.1 (EMB 2244) 2., 8., 9. nehézségi szintjén. 

- Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel; Beethoven: 

Menuett (PWM) és Trió (Peters), Rameau: Gavotte (EMB 4535 kötetben), Dancla: Variációk-

sorozat, Vivaldi: G-dúr koncert (EMB, Ricordi, Peters, PWM) I. tétel, Seitz: D-dúr koncert 



 

 

(Peters) I. tétel, Corelli: e-moll, A-dúr szonáta (EMB 12050 kötetben, EMB 12051 kötetben, 

EMB 12265 kötetben) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd, a játék technikai biztonságának 

felmérésére; Dont op. 68/12., 15., Mazas: Études speciales op. 36. I (EMB 2244) 2., 7., 9., 15., 

17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. (EMB 2245) nehézségi szintjén. 

- Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére; Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (EMB 

2604), a könnyebbek szintjén. 

- Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú-gyors); Boyce: Matelotte (EMB 

2751 kötetben), Járdányi: Magyar tánc (EMB 3236). Wieniawski: Kuyawiak (EMB 8001) 

nehézségi szintjén. 

- Egy koncert- vagy szonáta-tétel; Komarovszkij: A-dúr koncert (Peters) I. tétel, Vivaldi: a-

moll Koncert (EMB, Ricordi, Peters, PWM) I. tétel Accolay: a-moll koncert (PWM), Seitz: g-

moll koncert op. 12 no. 3 (PWM, Music Sales) I. tétel, Dancla: Concert-solo op. 77 no. 2, 3 

Telemann: A-dúr szonáta, Händel: E-dúr Szonáta (EMB 12309) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

GORDONKA  

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Gordonka főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

- Egy etűd, Somló: Tanulmányok gordonkára (EMB 2138), Lee: 40 melodikus etűd op. 31 

(Peters)/I. - /1., 2., 3., 4., 11.; Lee: 40 melodikus etűd op. 31 (Peters), op. 131 - /1., 5., 13. 

nehézségi szintjén. 

- Két különböző karakterű előadási darab; Mező: 4 magyar népdal, Beethoven: Menüett 

(EMB 14636 kötetben), Mattheson: Ária, G. Marie: La Cinquantain (EMB 13598), Beethoven: 

Szonatina (EMB 13310 kötetben), Dvořak: Melódia nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 



 

 

„B” tagozat 

- Két különböző technikai követelményt támasztó etűd; a játék mozgékonyságának, és egy 

kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére; Dotzauer: Etűdök I (EMB 13486)-II (EMB 

13487). - Klingenberg, Lee: 40 melodikus etűd op. 31 (Peters) I-II. -, Lee: 40 etűd op. 31 

(Peters) és op. 131-ből -, Kummer Melodikus etűdök op. 57 (Peters) nehézségi szintjén. 

- Két különböző karakterű előadási darab; Popper: Gavotte (EMB 12943 kötetben és EMB 

12944 kötetben), Mazurka (EMB 13634, vagy EMB 12944 kötetben), Saint-Saäns: A hattyú 

(EMB 13585), vagy barokk szonáta-tételpár (lassú, gyors): Marcello: e-moll szonáta (EMB 

13547 kötetben) I-II. tétel, Marcello: G-dúr szonáta (EMB 13547 kötetben) III-IV. tétel, de 

Fesch: C-dúr szonáta, d-moll szonáta, Vivaldi: e-moll szonáta (EMB 13439 kötetben) I-II. tétel, 

Vivaldi: a-moll szonáta (EMB 13439 kötetben) I-II. tétel vagy egy koncerttétel Klengel: C-dúr 

Concertino nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

NAGYBŐGŐ  

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Nagybőgő főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

- Egy skála, hármashangzat-felbontással, 2 oktávon. 

- Egy etűd; Montag L: Nagybőgőiskola II. (EMB 1884) kötetből 47. old. 21. d-moll etűd, 76. 

old. 20. G-dúr etűd; Fr. Simandl: 30 etűd (Hofmeister, Music Minus One CD-vel) 3. B-dúr etűd, 

8. g-moll etűd, 17. e-moll etűd nehézségi szintjén. 

- Preklasszikus szonáta két (lassú és gyors) tétele; B. Marcello: e-moll, a-moll szonáta, 

Galliar: e-moll szonáta, W. de Fesch: F-dúr szonáta nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy skála, hármashangzat-felbontással, 2 oktávon. 

- Két különböző technikai követelményt támasztó etűd; Montag L: Nagybőgőiskola II. 

kötetből (EMB 1884) 129. old. 2. e-moll etűd, III/B kötetből (EMB 4430) 32. old. 29. B-dúr 



 

 

etűd; E. Stokch: 32 etűdből 3. e-moll etűd, 7. a-moll etűd; Fr. Simandl: 10 etűd (Hofmeister, 

Music Minus One CD-vel) 4. b-moll etűd, 10. d-moll etűd nehézségi szintjén. 

- Preklasszikus szonáta két tétele, vagy klasszikus versenymű egy tétele; W. de Fesch: d-moll 

szonáta, B. Marcello: 6 szonáta, Ariosti: Szonáta; W. Pichl: Koncert (Hofmeister), Capuzzi: 

Koncert (Hofmeister), A. Vivaldi: a-moll koncert nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

MAGÁNÉNEK  

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Magánének főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

- Egy népdalfeldolgozás; Farkas Ferenc: Béres legény... (EMB 1502 kötetben), Molnár-Kern: 

Szól a kakas már... (EMB 2251 kötetben), Zöld erdőben, zöld mezőben... (EMB 2251 kötetben) 

népdalfeldolgozások, ill. a Százszínű csokor c. kötet (EMB 5040) dalai: Pierlala, francia népdal, 

Vira, portugál népdal nehézségi szintjén. 

- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária; A dal mesterei I. II. (EMB 1751, 

2110) kötet: Scarlatti: Meddig tart e kínos élet (EMB 1751 kötetben), Caldara: Fényben fürdik 

a táj (EMB 1751 kötetben), Morley: Leány és legény (EMB 1751 kötetben) Haydn: Az 

elhagyott (EMB 1751 kötetben), Beethoven: Szeretlek (EMB 2110 kötetben) nehézségi 

szintje). 

- Egy romantikus dal; Schubert: A vadrózsa (EMB 2110 kötetben), Jókedv (EMB 2110 

kötetben), Könnyzápor (EMB 2110 kötetben), Schumann: Az árva (EMB 2262 kötetben), Az 

elhagyott lányka (EMB 2262 kötetben), Zöld hímes rét (EMB 2262 kötetben), Mendelssohn: A 

dalnak lenge szárnyán (EMB 2110 kötetben), Szívek, ha végül válnak (EMB 2110 kötetben), 

Viszontlátásra (EMB 2110 kötetben), Aratódal (EMB 2110 kötetben), ill. A dal mesterei II. III. 

(EMB 2110, 2262). kötet dalainak nehézségi szintjén. 

A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 

„B” tagozat 



 

 

- Egy dal Kodály: A magyar népzene (Universal) sorozatból; (Kocsi szekér, kocsi szán..., 

Ludaim, ludaim, Bárcsak engem valaki megkérne... nehézségi szintjén. 

- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, vagy ária; Caldara: Szívem szép álma (EMB 

2909 kötetben); Carissimi: Így élni nem tudok (EMB 2909 kötetben); Händel: Jöjj és járjad 

(EMB 2909 kötetben); Ó, jaj, vajon csak emlék (EMB 3118 kötetben); Pergolesi: Nina (EMB 

2909 kötetben); Beethoven: Rózsalánc (EMB 4470 kötetben); Mozart: Barbarina áriája a Figaro 

házassága c. operából, illetve A dal mesterei: IV (EMB 2909)., V (EMB 3118)., VII/a (EMB 

4470) kötetek dalai nehézségi szintjén. 

- Egy romantikus dal; Csajkovszkij: Csak az, ki vágyban ég (EMB 5378 kötetben); Egy szót 

sem, ó, kérlek (EMB 5378 kötetben); Áldás; Brahms: Útban a kedveshez (EMB 2262 kötetben); 

Vasárnap (EMB 4472 kötetben); Kárbaveszett szerenád (EMB 4472 kötetben), Wolf: Harmatos 

reggel (EMB 2262 kötetben), illetve A dal mesterei VII/c (EMB 4472), Énekiskola III (EMB 

12288)., Csajkovszkij: Dalok (Peters) és románcok (EMB 5378) darabjai nehézségi szintjén. 

- Egy XX. századi szerző dala; Farkas: Gitárdalok (EMB 12897), Kósa: Veronika dala; 

Gyermekdalok (EMB 12508) nehézségi szintjén. 

A műveket kotta nélkül kell énekelni. 

  

SZOLFÉZS-KÖTELEZŐ  

A vizsga részei 

Írásbeli vagy szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pedagógiai 

programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

Az alapvizsga tartalma 

Írásbeli vizsga 

A) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz-, hangzat-ismeretek köréből - hallás után, kottakép és szerkesztés 

alapján. 

- 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

- 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 

- 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről. 



 

 

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, 

hármashangzatokat építenie kell. 

2. Könnyű kétszólamú klasszikus periódus felső szólamának lejegyzése 

A zenei részlet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, lehetőleg A-Av felépítésű, modulációt, 

alterációt, nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó legyen. A tanulók számára a táblán adott 

a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

A részlet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat-

felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

B) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz-, hangzat-ismeretek köréből - hallás után, kottakép és szerkesztés 

alapján 

- 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

- 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 

- 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről. 

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, 

hármashangzatokat építenie kell. 

2. Egy magyar népdal lejegyzése 

A népdal: új stílusú, négysoros, 8-10-es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, szinkópát, 

nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. A tanulók számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum 

és a kezdőhang értékkel. 

A népdal nyolcszor hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat-

felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag: 

A vizsgázó 

- tudjon 5 népdalt előadni, 

- ismerje azok legfontosabb jellemzőit; 

- tudjon 5 műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját kíséret nem 

kötelező) megszólaltatni, 



 

 

- ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 

vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a negyedik évfolyam elvégzése utáni követelmények 

alapján. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

SZOLFÉZS  

A vizsga részei 

Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pedagógiai 

programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Írásbeli vizsga 

A) Feladatsor 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4-5 kérdés a megismert, hangsorokra, 

hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan 

2. Könnyű klasszikus periódus mindkét szólamának lejegyzése „keretes” diktálás alapján. 

Az idézet 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, nehezebb hangközlépéseket nem 

tartalmaz, a felső szólamban könnyebb alteráció előfordulhat. 

A tanulók számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum, a kezdőhangok értékkel és 

néhány „támpont”-hang. 

Az idézet zongorán tízszer hangozhat el. 

3. Klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás- és kottakép alapján. A tanuló számára adott 

a mű kottaképe. 

A szemelvény (vagy mű) kis kéttagú, vagy háromtagú forma legyen. Az elemzés 

szempontjai: hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei történések 

jelölése, illetve felsorolása. A művet a tanár zongorán bemutathatja. 

B) feladatsor 



 

 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4-5 kérdés a megismert, hangsorokra, 

hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan 

2. Egy magyar népdal dallamának lejegyzése. A népdal új stílusú, négysoros, legfeljebb 8-

10-es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus. 

A tanulók számára adott a violinkulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

A népdal tízszer hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 

3. Könnyű klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás- és kottakép alapján. A tanuló 

számára adott a mű kottaképe. 

A szemelvény vagy teljes mű: kis kéttagú, vagy háromtagú forma. Az elemzés szempontjai: 

hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei történések jelölése, illetve 

felsorolása. A művet a tanár zongorán bemutathatja. 

Mindkét feladatsorhoz ajánlott feladatlap készítése. 

Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag: 

A vizsgázó 

- tudjon előadni öt népdalt, 

- ismerje a dalok legfontosabb stílusjegyeit; 

- tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel 

(saját kíséret nem kötelező), 

- ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 

vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam követelményei alapján. Kottáról a 

tanulónak kell gondoskodnia. 

A vizsga tartalma 

„B”-tagozat („B”-tagozaton a vizsga mindkét része kötelező.) 

Írásbeli vizsga 

1. Hangközmenet: 11 hangközből álló tonális hangközmenet lejegyzése, a hangközök 

megnevezésével. A tanuló számára adott a violinkulcs, előjegyzés és a kezdő hangköz, 

elnevezéssel együtt. A hangközmenet zongorán hatszor hangozhat el. 

2. Hangzatlejegyzés 

10 akkord felismerése és lejegyzése adott hang(ok)ra, oldással együtt 

A tanuló számára adott a violinkulcs és a hangzatok alsó hangja. A feladat zongorán hatszor 

hangozhat el. 

3. Kétszólamú klasszikus periódus lejegyzése funkciós basszussal 



 

 

Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8-változatos ritmikai, dallami fordulatokat 

tartalmazhat. 

A tanuló számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

Az idézet zongorán tízszer hangozhat el. 

A feladatsorhoz ajánlott feladatlapot készíteni. 

Szóbeli vizsga 

1. Egyszólamú klasszikus dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva és 

hangnévvel. 

Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8-változatos ritmikai, dallami fordulatokat 

tartalmazhat. 

2. Memoriter anyag: 

A vizsgázó 

- tudjon élményszerűen előadni tíz népdalt, 

- ismerje azok legfontosabb jellemzőit, 

- tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy éneklőtársakkal, ill. 

hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), 

- ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

3. A tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 

vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam elvégzése utáni követelmények alapján. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

Zeneismeret 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján 

hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zeneismeret tantárgy 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

Az alapvizsga tartalma 

Írásbeli vizsga 



 

 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a megismert, hangsorokra, hangközökre, 

hangzatokra, formai ismeretekre vonatkozóan (4-5 kérdés) pld. 

- A hangnemi rokonságok felsorolása, 

- Hármashangzat-fordítások felismerése kottaképről, 

- Zárlatelemzés kottakép alapján, 

- Adott műrészlet kottaképe alapján a dallami jelenségek és a dallamhangok szerepének 

megjelölése W. A. Mozart: C-dúr szonatina II. tétel első nyolc ütem (fő- és átmenőhangok), L. 

V. Beethoven: Német tánc (C-dúr) első nyolc ütem, Hoffman V.: Szonatinagyűjtemény, Régi 

táncok gyermekeknek 

2. Egy nagyobb lélegzetű bécsi klasszikus forma (szonátaforma, variációs forma, szimfónia) 

felépítésének ismertetése. 

3. Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások rendezése korok 

szerint 

Felsorolás elsősorban a barokk és a XX. századi zene és néhány társművészeti alkotás 

köréből. 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag előadása 

Öt műzenei szemelvény, téma a tanult zenei korok anyagából előadása szóló énekléssel, 

illetve hangszerkísérettel vagy több szólamú mű esetén éneklőtársakkal. Saját hangszerkíséret 

nem kötelező.) 

A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos. 

A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása 

A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdéseket kap. 

A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, stílus- 

és zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak. 

 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zenetörténet-zeneirodalom 



 

 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

A vizsga tartalma 

1. Írásbeli vizsga 

A vizsga feladatait (A, vagy B) az iskola választhatja ki, illetve a helyi pedagógiai programja 

alapján hasonló 

követelményszintű feladatsort állít össze. 

A) Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a feldolgozott tematika / korstílus / zenetörténeti 

korszak főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak 

ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. 

Felsorolás elsősorban a reneszánsz és a barokk zene és a korszak társművészeti alkotásainak 

köréből választódjon. 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

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

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

táncpárok), fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. 

- Egy - a tanuló által ismert, meghallgatott - mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: 

Négy évszak, Bach: hangszeres vagy vokális mű elemzése). 

Szóbeli vizsga 

A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy az aktuális tanév 

feldolgozott zenetörténet-zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati 

feladatokat ad. 

A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok 

megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audiovizuális eszközt) a 

vizsgát szervező intézmény biztosítja. 

 

Zeneelmélet 

A vizsga részei 

Írásbeli és szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az alábbiak alapján az iskola állítja össze, vagy a helyi pedagógiai 

programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít. 

A vizsga tantárgya és időtartama 



 

 

Zeneelmélet 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

Az alapvizsga tartalma 

Írásbeli vizsga 

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

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

Szóbeli vizsga 

- Mintapélda zongorázása diktálás után 

- Formatani elemzés kottakép után. 

NÉPZENE 

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulya 

NÉPI FURULYA 

Előkészítő évfolyamok 

1. évfolyam 

Legyen képes a tanévben tanult népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni és furulyázni. 

2. évfolyam 

Legyen képes a tanévben tanult székelyföldi népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni és 

furulyázni. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes a tanult székelyföldi dallamokat stílusosan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban, 

egyszerűen díszítve, variáltan eljátszani. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes a tanult felcsíki dallamokat stílusosan, egyszerűen díszítve, variáltan, a tánctípusoknak 

megfelelő tempóban eljátszani. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes a tanult dunántúli dallamokat stílusosan, egyszerűen díszítve, variáltan, a 

tánctípusoknak megfelelő tempóban eljátszani. 

4. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes 

- a tanult gyimesi dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban 

eljátszani. 

- a hatlyukú furulya 2 oktávjának használatára. 



 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a palóc furulyajáték dallamvilágát és 

játéktechnikáját. 

Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

6. évfolyam „A” tagozat 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a mezőségi lassú és magyar ritmikáját, 

hangsúlyait a széki zenén keresztül. 

Legyen képes 

- a tanult moldvai dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban 

eljátszani. 

- a hatlyukú furulya 2. és 3. átfújására. 

- önálló dallamtanulásra, egyszerű lejegyzésre. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 

adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen 

minőségben és mennyiségben magasabb Követelményeinek. „B” tagozat Követelménye a végzett anyag 

mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei 

kifejezőerejében haladja meg az A tagozat szintjét. 

2. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes a tanult felcsíki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 

3. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes a tanult dunántúli dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 

4. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes 

- a tanult gyimesi dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban 

énekelni és eljátszani. 

- a hatlyukú furulya 2 oktávjának használatára. 

5. évfolyam „B” tagozat 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a palóc furulyajáték dallamvilágát és 

játéktechnikáját. 

Semleges hangsorú furulyák ismerete. 

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

6. évfolyam „B” tagozat 



 

 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a mezőségi lassú és magyar ritmikáját, 

hangsúlyait a széki zenén keresztül. 

Legyen képes 

- a tanult moldvai dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban 

eljátszani. 

- a hatlyukú furulya 2. és 3. átfújására. 

- önálló dallamtanulásra, egyszerű lejegyzésre. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

- természetes hangszerkezelésre, 

- tiszta intonációra, 

- a hang, illetve hangszín kialakítására, díszítésére a hagyomány adta kereteken belül, 

- hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására hangfelvételről, 

- énekes dallamok megformálására hangszerein az adott dialektus hagyományos előadásmódján, 

- énekkíséretre, 

- más hangszerekkel való együttes játékra a hagyomány adta kereteken belül (furulyák, gardon, citera, 

esetleg hegedű, cimbalom), 

- népzenei darabok értelmes, tagolt előadására a ritmus, a hangsúlyok, az összetartozó és elkülönülő 

hangok helyes felfogása, illetve alkalmazása révén, 

- a tanult dialektusok táncrendjeinek eljátszására. 

Rendelkezzék 

- az adott dialektus előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel, 

- zenei emlékezőtehetséggel, 

- a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus és hangsúlyozási készséggel, formaérzékkel, 

- a táncossal, énekessel való zenei kommunikáció képességével, 

- olyan irányú kottaismerettel, mely a népzenei darabok megtanulását segíti, 

- a szükséges zeneelméleti ismeretekkel. 

Ismerje 

- hangszerei múltját és változatait a magyar nyelvterületen, 

- hangszerei repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát a fontosabb 

dialektusterületeken. 

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

A tanuló legyen képes 

- tudásáról számot adni szólóban és hangszeres-énekes együttesben színpadon is, 



 

 

- céltudatosan, önállóan gyakorolni, 

- hangszertechnikáját, repertoárját önállóan is fejleszteni. 

Ismerje 

- és alkalmazza a népzene előadásmódjának jellegzetes hangszeres megoldásait- a különböző 

népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző vokális és hangszeres dallamait, tánctípusait, táncait, az 

ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét. 

Rendelkezzen a magyar és a szomszéd népek vokális, zenei és tánchagyománya táji, történeti 

tagozódásában való tájékozódáshoz szükséges népzenei, tánctörténeti, néprajzi, történelmi valamint 

kulturális ismeretekkel. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és 

szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb 

elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. 

Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás tökéletesítése, vagy a 

kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. 

7. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes 

- a tanult marosszéki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban 

eljátszani. 

- elsajátítani a forgatós táncok dallamvilágának jellegzetességeit. 

8. évfolyam „A” tagozat 

Ismerje meg és sajátítsa el a Tiszántúl, Szilágyság és a Felföld pásztorainak furulyazenéjét az 

évfolyam technikai és zenei szintjén. 

Legyen képes: 

- hangmódosításra villafogásokkal. 

- önálló tanulásra, parlando és rubato pásztornóták lejegyzésére. 

9. évfolyam „A” tagozat 

Ismerje meg és sajátítsa el a Küküllő-vidék furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén. 

Legyen képes a 2 - 3. átfújás kombinálására. 

10. évfolyam „A” tagozat 

Legyen képes elsajátítani 

- az Észak-mezőségi furulyazene dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 

- a mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezését és ritmikáját. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 



 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes 

- a tanult gyergyói dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban 

eljátszani, 

- a tanult marosszéki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban 

eljátszani, 

- elsajátítani a forgatós táncok dallamvilágának jellegzetességeit, 

- elsajátítani a gyimesi ikerfurulya játék jellegzetességeit. 

8. évfolyam „B” tagozat 

Ismerje meg és sajátítsa el eredeti felvételek alapján 

- Tiszántúl, Szilágyság furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén. 

- pásztornótákat és táncdallamokat Pál István repertoárjából flótán. 

Legyen képes: 

- hangmódosításra villafogásokkal. 

- önálló tanulásra, parlando és rubato pásztornóták lejegyzésére. 

9. évfolyam „B” tagozat 

Ismerje meg és sajátítsa el és stílusosan, díszítve, variáltan szólaltassa meg a Küküllő-vidék 

furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén. 

Legyen képes a 2 - 3. átfújás kombinálására. 

10. évfolyam „B” tagozat 

Legyen képes elsajátítani 

- a bukovinai furulyajáték dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 

- az Észak-mezőségi furulyazene dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 

- a mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezését és ritmikáját. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje valamennyi magyar furulyafajta játékmódját, tudjon rajtuk a hagyományos előadókét 

megközelítő szinten önállóan összeállított dallamfüzért játszani minden jellemző tájegység anyagából 

szólisztikusan és más hangszerekkel együtt. 

A tanuló legyen képes 

- minden ismert dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai színvonalon, 

hallgatóság előtt is, 

- más hangszeren vagy énekes formában fennmaradt dallamok önálló adaptálására. 

Ismerje 



 

 

- hangszere repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát minden magyar 

népzenei dialektusban, 

- a hangszer szerepét a történeti zenében, 

- a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 

- a szomszédnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 

- hangszere elterjedtségét a Földön. 

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

A tanuló legyen képes 

- a kifejezésmód, megfelelő stílusismeret és technikai felkészültség birtokában zenei élményt 

nyújtani, 

- szubjektív zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni, 

- olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi hagyományismeretét, 

zenei tudását, képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége érettségét. 

Tudja a tanult játéktechnikai elemeket meggyőző zenei kifejezés szolgálatába állítani. 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszerek - hatlyukú furulya C alaphangú, erdélyi, semleges 

hangsorú dunántúli és palóc változatai, ikerfurulya, tilinkó, flóta és hosszúfurulya. 

Kottatartó 

Metronóm, 

Hangzó zenei és videó/DVD példatár, 

MP3-as és CD játszó, video-, illetve DVD lejátszó-felvevő készülék, 

Lejegyzések készítésére alkalmas többsebességű magnetofon vagy számítógép. 

Pengetős tanszak tantárgyai: citera, koboz 

CITERA 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

A helyes pengetési irányok elsajátítása. 

Egyenletes negyed értékek és nyolcadpárok pengetésével kis hangterjedelmű gyermekdalok lejátszása 

íves pengetésmóddal. 

A tanuló legyen képes helyes ujjrend kialakítására, a dallamjátszó ujjak könnyed váltogatására, a 

hüvelyk- és a középső ujj csúsztatására. 

2. évfolyam 

Egyenletes pengetéssel gyermekdalokjátéka 

Négy ujj használata a húrlenyomás során 

A tanuló legyen képes a helyes ujjrend kialakítására, a dallamjátszó ujjak könnyed váltogatására. 



 

 

A második érintősoron található Esz’ módosított hang második ujjal történő lenyomására. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Mérsékelt tempóban egyenletes negyed- és nyolcadmozgás. 

A pengetés irányainak biztos tudása. 

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés. 

Technikai gyakorlatok az alsó hangtartományban (C’-A’-ig) 4 ujjal. 

A kapkodós játék alapjainak elsajátítása. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés tudatos alkalmazása. 

A sorvégi szünet kitöltése a C”-re hangolt kisfejhúr bependítésével. 

Biztos hangtartomány váltás. 

4 ujjal történő játék, a megfelelő ujjrend kialakítása. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Esztam kíséret - a felfelé irányuló pengetések hangsúlyozása. 

Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás. 

Biztos hangtartomány váltás. 

Helyes, önálló ujjrend kialakítása. 

4. évfolyam „A” tagozat 

A tizenhatodos ritmusaprózás megvalósítása. 

A pergetés (tremolo) önálló alkalmazása. 

Egyszerű esztam kíséret megvalósítása. 

5. évfolyam „A” tagozat 

Pergetéssel való dallamdíszítés. 

Nyolcadolós kapkodós díszítés. 

Tizenhatodos aprózással történő díszítés. 

Sűrű esztam kíséret elsajátítása. 

Szinkópa ritmus pontos játéka. 

6. évfolyam „A” tagozat 

Sűrű esztam kíséret alkalmazása. 

Tremoló játéktechnika alkalmazása. 

Dallamdíszítés tizenhatod értékű dallamhangokkal. 

A szinkópa ritmus többféle pengetés módjának ismerete, alkalmazása. 

Az autentikus citerajáték szerint a pontozott és fél értékek bontott játéka. 

A tanuló legyen képes igényesen megformálni az előadandó dallamokat; legyen tisztában a különböző 

zenei tájegységek dallamdíszítéseivel. 



 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 

adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen 

minőségben és mennyiségben magasabb Követelményeinek. „ B” tagozat Követelménye a végzett 

anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei 

kifejezőerejében haladja meg az A tagozat szintjét. 

2. évfolyam „B” tagozat 

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés tudatos alkalmazása. 

A sorvégi szünet kitöltése a C”-re hangolt kisfejhúr bependítésével. 

Biztos hangtartomány váltás. 

4 ujjal történő játék, a megfelelő ujjrend kialakítása. 

A kisfejhúrok dallamszínesítő funkciójának kialakítása, a kapkodós játék gyakorlása. 

Legyen képes a tanuló dinamikai változtatásra egy-egy tanult dallam játéka során. 

Ismerje meg a lá-pentaton hangsort és tudjon dallampéldákat játszani. 

Ismerje a hangtartomány-váltás szabályait, alakítson ki önálló, szabályos ujjrendet. 

Legyen képes saját - vagy másiktanuló - énekével együtt játszani, tudjon más hangszerrel (furulya, 

tekerő, tambura) együtt muzsikálni. 

3. évfolyam „B” tagozat 

Esztam kíséret - a felfelé irányuló pengetések hangsúlyozása. 

Ritmusaprózás, tizenhatodokra bontás. 

Biztos hangtartomány váltás. 

Helyes, önálló ujjrend kialakítása. 

Az esztam kíséret alkalmazása 

A normál és a sűrű pengetés váltogatása egy dallamon belül (negyed-, nyolcad- és tizenhatod 

értékeken) 

Ti-tiri és tiri-ti rtimusaprózás alkalmazása már tanult dallamokon 

Tudjon a tanuló az esztam kíséretből a dallamsorok végén visszaváltani a lefelé történő hangsúlyos 

pengetésre 

Ismerje a dunántúli terc fogalmát és tudjon játszani dallamokat ilyen hangokkal 

4. évfolyam „B” tagozat 

A tizenhatodos ritmusaprózás megvalósítása. 

A pergetés (tremolo) önálló alkalmazása. 

Egyszerű esztam kíséret megvalósítása. 

A tanuló alkalmazzon sűrű pengetéssel esztam kíséretet 

Fejlessze a tremoló játék technikáját korábban tanult dallamok hosszabb értékű dallamhangjain 

Alkalmazza a felfelé irányuló pendítésből indított pergetést 

Fejlessze a díszítő játéktechnikát nyolcadoló, kapkodós pengetéssel 



 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

Pergetéssel való dallamdíszítés. 

Nyolcadolós kapkodós díszítés. 

Tizenhatodos aprózással történő díszítés. 

Sűrű esztam kíséret elsajátítása. 

Szinkópa ritmus pontos játéka. 

A tremoló játék tökéletesítése 

A tizenhatodos mozgású dallamdíszítés tanulása (alsó-, felső váltóhangos, körülírásos díszítés) 

A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása 

Pontozott ritmusértékek pengetésének játékmódja az eredeti felvételek alapján 

A fél értékű dallamhangok autentikus játék szerinti bontása új stílusú népdalokon 

6. évfolyam „B” tagozat 

Sűrű esztam kíséret alkalmazása. 

Tremoló játéktechnika alkalmazása. 

Dallamdíszítés tizenhatod értékű dallamhangokkal. 

A szinkópa ritmus többféle pengetésmódjának ismerete, alkalmazása. 

Az autentikus citerajáték szerint a pontozott és fél értékek bontott játéka. 

A tanuló legyen képes igényesen megformálni az előadandó dallamokat; legyen tisztában a különböző 

zenei tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 

Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával - glisszandó játékmód 

Húrlefogás - húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 

Kis nyújtott-, kis éles-, triolás nyújtott- és triolás éles ritmus pengetése 

A parlando-rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén  

A tanuló ismerje 

- a hangszer kialakulásának történetét és a népzenei dialektusokat, 

- a citerazene hangzóanyagát és kottában rögzített irodalmát, valamint az általános népzenei 

gyűjteményeket, szakkönyveket, 

- hangszere felépítését, karbantartását (húrcsere) és hangolását. 

Legyen képes 

- a hangszernek megfelelő népzene stílushű és improvizatív előadására, 

- a pontozott ritmusok autentikus, bontott megszólaltatására, 

- a helyes tempó- és ritmustartásra, 

- transzponálni a hangszerének megfelelően, 



 

 

- szólóban és zenekarban saját vagy más énekét kísérni, 

Ismerje 

- a citerazene különböző tájegységeinek általános stílusjegyeit, a citerán leggyakrabban játszott 

dallamokat, 

- ismerje a kiemelkedő adatközlők játékát, 

- ismerje a bourdon-kíséretes zene jellemzőit, 

- a „kapkodós” játékstílus, a pergetés, a váltogatott lassú és sűrű pengetés, a húrlefogás, a nyomóval 

történő játék, a parlando rubato játékmód alapjait. 

- a hangszeren való hagyományos hangsúlyozást, 

Rendelkezzék 

- tiszta hangképzéssel hangszerén, 

- biztos zenei memóriával, 

- megfelelő technikával, stílusismerettel, előadói készséggel, 

- szereplési (színpadi) gyakorlattal. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) A tanuló ismerje és alkalmazza 

- a tánczene általános kísérettípusait 

- a diatonikus hangszert és az azon való játékmódot 

- az oktávnyi vagy annál szélesebb glisszandós díszítést 

- a kapkodós játékmódot 

- a húrtompításos játék sajátosságait 

Tudjon különbséget tenni 

- az énekelt népdal és a tánczenei kíséret között 

Legyen képes 

- a parlando-rubato dalok előadására 

- kamarazenére más népi hangszerekkel 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és 

szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb 

elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. 

Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás tökéletesítése, vagy a 

kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. 

7. évfolyam „A” tagozat 

az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 



 

 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas technikai színvonalú játékkultúra. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

A hüvelykujjas nyomótechnika alkalmazása 

Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 

Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával - glisszandó játékmód 

Húrlefogás - húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 

Kis nyújtott-, kis éles-, triolás nyújtott- és triolás éles ritmus pengetése 

A parlando-rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása 

8. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredet játékmódokat. 

Alakuljon ki magas színvonalú játékkultúra. 

9. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

10. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. 

Legyen képes megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas színvonalú játékkultúra. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 



 

 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas technikai színvonalú játékkultúra. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

A hüvelykujjas nyomótechnika alkalmazása 

Dúr hangsorú dallamok játéka nyomóval 

Új stílusú dallamok népdalsorainak összekapcsolása a nyomó csúsztatásával - glisszandó játékmód 

Húrlefogás - húrtompítás a kísérő húrokon (csárdás táncdallamok játékánál) 

Kis nyújtott-, kis éles-, triolás nyújtott- és triolás éles ritmus pengetése 

A parlando-rubato előadásmód tanulmányozása, gyakorlása 

Dallamdíszítés; előkék, utókák 

Az erdélyi dialektus énekes dallamainak hangszeres megszólaltatása 

Új stílusú dallamok sorvégi díszítéstípusainak ismerete, alkalmazása 

8. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredet játékmódokat. 

Alakuljon ki magas színvonalú játékkultúra. 

Hagyományos citerás díszítések; előkék, utókák, alsó-, felső váltóhangok, nagyobb távolságokat 

kitöltő futamok játéka 

Sorzáró és az azt megelőző ütem hagyományos díszítéseinek megszólaltatása eredeti felvételek 

tanulmányozása alapján (Alföld, Észak-Magyarország) 

A gyorsdűvő kíséret gyakorlása és alkalmazása erdélyi táncdallamokon 

9. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Legyen képes igényesen megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

A triolás pengetésmód alkalmazása 

A leggyakoribb tánckíséret típusok ismerete és alkalmazása 

Aszimmetrikus ritmizálás 



 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat. 

Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű dallamokon. 

Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. 

Legyen képes megformálni az előadott dallamokat. 

Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel. 

Ismerje az eredeti játékmódokat. 

Alakuljon ki a magas színvonalú játékkultúra. 

Az eredetihez hű, stílusos előadás 

A gyimesi lassú magyaros aszimmetrikus ritmizálása 

Váltakozó ütemű dallamok játéka 

Többféle hangolású citera használata 

Triolás lüktetésű és 7/8-os moldvai táncdallamok játéka 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

- a citerán használatos valamennyi hangsort, 

- a tánctípusok jellegzetes karaktereit és dallamtípusait, 

- a citerával történő tánckíséret technikai jellegzetességeit. 

Legyen képes 

- igényesen megformálni az általa előadott dallamokat a dialektusok díszítésmódjainak, 

játékmódjainak felhasználásával, más hangszerekkel együttjátszani (kamarazene), 

- önállóan összeállításokat készíteni a dialektusterületek dallamaiból. 

Tudjon 

- hangsúlytalan előkéket, tizenhatod ritmusú díszítéseket és dallamokat játszani, tremolózni a dallam 

megfelelő hangjain 

- hangszerén a dallamokat stílusosan, ritmusbontással és variációkkal díszíteni, 

A tanuló mutasson példát az alsóbb évfolyamok tanulóinak precíz, pontos, stílusos játékával, biztos 

hangszerkezelésével. 

Tudja behangolni hangszerét tanára segítségével. 

Vegyen részt szólistaként vagy zenekari tagként a citerazene fórumain (találkozók, versenyek, 

előadások, fesztiválok, lemezpályázatok, táborok, stb.). 

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

A tanuló tudja önállóan behangolni hangszerét 

Rendelkezzék szereplési (színpadi) gyakorlattal 



 

 

Tudjon játszani valamennyi dialektusterületről egy-egy jellemző énekes-, valamint tánczenei 

összeállítást 

Legyen képes több különböző karakterű összeállítás folyamatos játékára, virtuóz előadására 

 

KOBOZ 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Sajátítsa el a hangképzés, hangsúlyozás, ritmusjáték alapjait. 

Legyen képes hangok és egyszerű dallamok intonálására. 

2. évfolyam 

A tanuló ismerje a magyar népzene pengetős hangszereit (koboz, citera, tambura). 

Sajátítsa el a hangképzés, hangsúlyozás, ritmusjáték alapjait. 

Legyen képes hangok és egyszerű dallamok intonálására. 

Állítson elő néhány kettőshangzást, egyszerű akkordot. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Ismerje a tanuló 

- a hangszer történetét, alkalmazásának módjait, hangolását. 

- a hangszer és a pengető helyes tartását, illetve fogását. 

Legyen képes 

- tisztán intonálva egyszerű skálagyakorlatokat elvégezni (mozgó dó-val), szolmizációs hangokkal 

énekelve az ajánlott hangkészleten belül (C - H). 

- az egyszerűbb pengetési módokat kivitelezni (negyed, nyolcad ritmusban). 

- néhány kettőshangzás megszólaltatására. 

- alapvető akkordokat tisztán megszólaltatni, ezekkel éneket kísérni. 

2. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló ismerje a megszólaltatható hangok szolmizációs és ABC-s neveit. 

Legyen képes 

- egyenletes, ritmikus dallamjátékra. 

- egy oktáv hangterjedelmű modális skálák (dór, eol, mixolid) eljátszására a ritmusos játék és helyes 

intonáció követelményeit szem előtt tartva. 

- „dűvő”- és „esztam” játékra a főbb akkordokkal. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Gyakran előforduló modális skálák gyakorlása. 

Transzponálás. 



 

 

A tizenhatodos mozgás nyugodt tempóban történő végrehajtása (pl. hajdútánc-jellegű daraboknál). 

Gyorsabb akkordváltások végrehajtása. 

Tremolo játék. 

Kéthúros dallamjáték fekvésváltás nélkül. 

4. évfolyam „A” tagozat 

Gyakran előforduló skálák gyakorlása. 

Transzponálás. 

Aszimmetrikus illetve vagy bonyolultabb ritmusú kíséretek, ill. dallamok megszólaltatása (pl. 

kecskés, kettős). 

Egyszerűbb moldvai csángó dallamok előadása szólóban. 

Kéthúros dallamjáték fekvésváltással. 

5. évfolyam „A” tagozat 

A moldvai zenében gyakori skálák - modális, nagyterces fríg, akusztikus, harmonikus és melodikus 

moll, bő kvartos mixolid és dór, kalindra, stb - gyakorlása másfél oktáv hangterjedelemben. 

Gyors tempójú és aszimmetrikus (váltakozó, páratlan ritmusú, szinkópás lüktetésű darabok) 

szólisztikus megszólaltatása. 

Ugyanilyen jellegű énekelt, vagy hangszeren játszott művek igényes kísérete. 

Parlando ének (keserves, ballada) kísérete (triolás pengetés). 

Alap harmóniafűzések transzponálása. 

6. évfolyam „A” tagozat 

Régi magyar táncok. 

Skálagyakorlatok két oktáv hangterjedelemben. 

Összetettebb harmóniafűzések transzponálása. 

Magas technikai színvonalú darabok előadása. 

Zenekari játék, a főbb moldvai csángó hangszeres táncdallamok kíséretének ismerete. 

Körülíró díszítés, akkordok, futamok együttes alkalmazása. 

Gazdagabb hangszínek és bonyolultabb karakterek megvalósítása. 

A hangszertechnika önálló fejlesztésének készsége. 

A kifejező előadásmódra való törekvés. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 

adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen 

minőségben és mennyiségben magasabb Követelményeinek. „B” tagozat Követelménye a végzett anyag 

mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei 

kifejezőerejében haladja meg az A tagozat szintjét. 



 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló ismerje a megszólaltatható hangok szolmizációs és ábc-s neveit. 

Legyen képes 

- egyenletes, ritmikus dallamjátékra. 

- egy oktáv hangterjedelmű modális skálák (dór, eol, mixolid) eljátszására a ritmusos játék és helyes 

intonáció követelményeit szem előtt tartva. 

- „dűvő”- és „esztam” játékra a főbb akkordokkal. 

- tizenhatodokat tartalmazó dallamok megszólaltatása. 

3. évfolyam „B” tagozat 

Gyakran előforduló modális skálák gyakorlása. 

Transzponálás. 

A tizenhatodos mozgás nyugodt tempóban történő végrehajtása (pl. hajdútánc-jellegű daraboknál). 

Gyorsabb akkordváltások végrehajtása. 

Tremolo játék. 

Kéthúros dallamjáték fekvésváltás nélkül. 

Bővített akkordkészlet. 

4. évfolyam „B” tagozat 

Gyakran előforduló skálák gyakorlása. 

Transzponálás. 

Aszimmetrikus illetve vagy bonyolultabb ritmusú kíséretek, ill. dallamok megszólaltatása (pl. 

kecskés, kettős). 

Egyszerűbb moldvai csángó dallamok előadása szólóban. 

Kéthúros dallamjáték fekvésváltással. 

Önálló kíséretszerkesztés egyszerű harmóniákkal. 

Gyors tempójú, egyenletes futamok megszólaltatása. 

5. évfolyam „B” tagozat 

A moldvai zenében gyakori skálák - modális, nagyterces fríg, akusztikus, harmonikus és melodikus 

moll, bő kvartos mixolid és dór, kalindra, stb - gyakorlása másfél oktáv hangterjedelemben. 

Gyors tempójú és aszimmetrikus (váltakozó, páratlan ritmusú, szinkópás lüktetésű darabok) 

szólisztikus megszólaltatása. 

Ugyanilyen jellegű énekelt, vagy hangszeren játszott művek igényes kísérete. 

Parlando ének (keserves, ballada) kísérete (triolás pengetés). 

Alap harmóniafűzések transzponálása. 

Hangzó- és videóanyagok önálló feldolgozása. 

6. évfolyam „B” tagozat 

Skálagyakorlatok két oktáv hangterjedelemben Összetettebb harmóniafűzések transzponálása. 



 

 

Magas technikai színvonalú darabok előadása. 

Zenekari játék, a főbb moldvai csángó hangszeres táncdallamok kíséretének ismerete. 

Körülíró díszítés, akkordok, futamok együttes alkalmazása. 

Gazdagabb hangszínek és bonyolultabb karakterek megvalósítása. 

A hangszertechnika önálló fejlesztésének készsége. 

A kifejező előadásmódra való törekvés. 

Hangzó- és videó anyagok önálló feldolgozása. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- a hangszer múltját, jelenkori használatát, 

- azokat a népzenei stílusokat, amelyekhez a hangszer kapcsolódik. 

Legyen képes 

- természetes, stílusos hangszerkezelésre, 

- ismerje a szóló- és kísérőjáték általánosan előforduló technikáit 

- a tiszta intonációra szóló-, illetve akkordjáték esetén, 

- hangszerét önállóan behangolni, 

- a jobb- és balkéz-játék összehangolására, 

Rendelkezzék 

- a stílusos játékhoz szükséges technikai ismeretekkel, improvizációs készséggel, előadókészséggel 

és stílusismerettel, 

- megfelelő kottaolvasási és harmóniaszerkesztési tudással. 

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

- a kíséret begyakorolt és improvizatív technikáinak megvalósítására, 

- különleges kifejezőeszközök használatára. 

- a táncritmusokhoz kapcsolódó különféle pengetési technikák és ritmizációk alkalmazására. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és 

szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb 

elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. 

Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás tökéletesítése, vagy a 

kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. 

7. évfolyam „A” tagozat 

Parlando darabok stílusos megszólaltatása. 



 

 

Zenekari játék. 

Akkordkíséret dallamkiemeléssel. 

8. évfolyam „A” tagozat 

Stílusos játék a hangszer minden lehetőségét felhasználva. 

Régizenei dallamok (középkori, vagy reneszánsz táncdallamok, énekkíséretek, stb.) megszólaltatása. 

9. évfolyam „A” tagozat 

Stílusos játék a hangszer minden lehetőségét felhasználva. 

Régizenei dallamok (középkori, vagy reneszánsz táncdallamok, énekkíséretek, stb.) megszólaltatása. 

10. évfolyam „A” tagozat 

Stílusos játék a hangszer minden lehetőségét felhasználva. 

Régizenei dallamok (középkori, vagy reneszánsz táncdallamok, énekkíséretek, stb.) megszólaltatása. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

Parlando darabok stílusos megszólaltatása. 

Zenekari játék. 

Akkordkíséret dallamkiemeléssel. 

Hangzó- és videóanyagok önálló feldolgozása. 

8. évfolyam „B” tagozat 

Stílusos játék a hangszer minden lehetőségét felhasználva. 

Régizenei dallamok (középkori, vagy reneszánsz táncdallamok, énekkíséretek, stb.) megszólaltatása. 

Önállóan feldolgozott hangszeres összeállítások elkészítése. 

9. évfolyam „B” tagozat 

Stílusos játék a hangszer minden lehetőségét felhasználva. 

Régizenei dallamok (középkori, vagy reneszánsz táncdallamok, énekkíséretek, stb.) megszólaltatása. 

Önállóan feldolgozott hangszeres összeállítások elkészítése. 

10. évfolyam „B” tagozat 

Stílusos játék a hangszer minden lehetőségét felhasználva. 

Régizenei dallamok (középkori, vagy reneszánsz táncdallamok, énekkíséretek, stb.) megszólaltatása. 

Önállóan feldolgozott hangszeres összeállítások elkészítése. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- hangszerének a moldvai magyar népzenén kívüli felhasználási területeit. 

Legyen képes 

- magas technikai szintű hangszerkezelésre, 



 

 

- technikájának önálló továbbfejlesztésére, eredetileg más hangszereken játszott dallamok 

adaptálására, önálló kíséretszerkesztésre, 

- improvizálni minden stílusban, az egész fogólapot uralni, minden általánosan használt akkordot 

megszólaltatni, az ujjrendet és akkordozást egyénileg is megtervezni, begyakorolni, 

- zenekari játékra, minden jellegzetes moldvai csángó hangszeres táncdallam kíséretének ismeretével, 

- körülíró díszítés, akkordok, futamok együttes alkalmazására, 

Rendelkezzék 

- a stílusos zenei kifejezést lehetővé tevő képzelőerővel, technikával, előadói készséggel, 

- igényes, fejlett hallással, biztos zenei memóriával, koncentrálóképességgel, szereplési rutinnal, 

- az önálló munkához szükséges hangzóanyag-értelmezési, lapról olvasási készséggel. 

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

Legyen képes 

- improvizálni minden stílusban, az egész fogólapot uralni, minden általánosan használt akkordot 

megszólaltatni, az ujjrendet és akkordozást egyénileg is megtervezni, begyakorolni, 

- gazdagabb hangszínek és bonyolultabb karakterek megvalósítására 

Rendelkezzék 

- az önálló munkához szükséges lapról olvasási készséggel. 

- igényes, fejlett hallással, biztos zenei memóriával, koncentrálóképességgel, szereplési rutinnal, a 

stílusos zenei kifejezést lehetővé tevő képzelőerővel, technikával, előadói készséggel. 

 

SZOLFÉZS KÖTELEZŐ-NÉPZENE 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete. 

A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

2. évfolyam 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon zenére 

figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. 

Tudjon önállóan dalt kezdeni. 



 

 

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozottnegyed értékű hangokat, a megfelelő 

szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4-8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4-es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva - a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos 

ritmusban, helyes frazeálással - emlékezetből énekelni. 

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G-kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

Alapfokú évfolyamok 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követeményeinek 

ismeretét feltételezi. 

1. évfolyam 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F-kulcsban ábécés névvel olvasni. 

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és nyújtott 

ritmust, valamint a tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás után 

szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni. 

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv 

hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta oktáv 

hangközöket tonális keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

2. évfolyam 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat - ezen belül műzenei szemelvényeket - szöveggel, zeneileg igényesen 

előadni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F-kulcsban folyamatosan ábécés névvel olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni mérőütéssel 

vagy belső méréssel. 



 

 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, hallás után 

lejegyezni, memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit, stílusát (sorszerkezet, hangnem). 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján 

megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv 

hangközöket tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr és moll 

hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

3. évfolyam 

Tudja a tanuló a dalokat, illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan előadni. 

Tudjon folyamatosan 6/8-os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4-8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni. 

A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, szöveggel 

megszólaltatni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 

Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 

4. évfolyam 

Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, kánon, 

műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint a 

dominánsszeptim akkordot. 

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a könnyebb 

hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban. 

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 



 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok (4. évfolyam) elvégzése után 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről a szinkópa-, éles- és nyújtott ritmust, valamint az egyszerűbb 

ritmikai átkötéseket. 

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

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 4b 

előjegyzésig. 

Ismerje a 

- pentaton hangsorokat. 

- tudja a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig, 

- ismerje a háromféle moll hangsort. 

Ismerje fel a művek hangnemeit - hangszeres darabjaiban is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

- tudja azonosítani - hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan is - az oktávon belüli tiszta, kis és nagy 

hangközöket, 

- ismerje fel ezeket kottaképről és hallás után. 

Ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint hangközöket; tudja ezeket 

kottaképről azonosítani. 

Ismerje a négyféle alaphelyzetű hármashangzat, a dúr és moll fordítások elvét, valamint a 

dominánsszeptim-hangzat felépítését. 

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani. 

Ismerje a funkciós főhangokat 3#, 3b előjegyzésig. 

Ismerje a funkciós vonzást. 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. 

Tudjon lejegyezni: 

- rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

- két szólamú, igen könnyű műzenei periódust, illetve szólamait hallás után kiegészíteni.. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

- a magyar népzene stílusjegyeit, 

- a periódus fogalmát, 

- a kis formákat, 

- a triós formát, 

- a klasszikus szonátaformát, 

- a rondót. 

Rendelkezzék a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok 

ismeretével (elsősorban a bécsi klasszikus zenében). 



 

 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

 

SZOLFÉZS-NÉPZENE 

Rendelkezzék a tanuló 

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

- a tanulmányai során elsajátított készség-, jártasság-, ismeret-repertoárral, melyek eszközt 

biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos megszólaltatásához, 

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

szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

- biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel 

- a zene iránti elkötelezettséggel. 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete. 

A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

2. évfolyam 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon zenére 

figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni. 

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozottnegyed értékű hangokat, a megfelelő 

szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4-8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4-es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva - a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos 

ritmusban, helyes frazeálással - emlékezetből énekelni. 

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G-kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

Alapfokú évfolyamok 



 

 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követelményeinek 

ismeretét feltételezi. 

1. évfolyam „A” tagozat 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F-kulcsban ábécés névvel olvasni. 

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és nyújtott 

ritmust, valamint a tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás után 

szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni. 

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv 

hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta oktáv 

hangközöket tonális keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Tudja a tanuló a dalokat - ezen belül műzenei szemelvényeket - szöveggel, zeneileg igényesen 

előadni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F-kulcsban folyamatosan ábécés névvel olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni mérőütéssel 

vagy belső méréssel. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, hallás után 

lejegyezni, memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit, stílusát (sorszerkezet, hangnem). 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján 

megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv 

hangközöket tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr és moll 

hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

3. évfolyam „A” tagozat 

Tudja a tanuló a dalokat, illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan előadni. 

Tudjon folyamatosan 6/8-os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4-8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni. 



 

 

A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, szöveggel 

megszólaltatni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 

Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 

4. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, kánon, 

műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint a 

dominánsszeptim akkordot. 

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a könnyebb 

hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban. 

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

5. évfolyam „A” tagozat 

Tudja a tanuló a bécsi klasszikus és romantikus dallamokat kotta nélkül stílusosan énekelni, szöveggel 

előadni (a tanár, a csoporttárs vagy saját zongorakíséretével). 

Tudja a hangnemeket 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Tudja a hármashangzatokat és fordításaikat (a bővített hármashangzatot alaphelyzetben), valamint a 

dominánsszeptim-akkordokat 3#, 3b hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel hallás után a dúr és moll hármashangzatok megfordításait, valamint a dominánsszeptim-

akkordot. 

Ismerje a szűkített szeptim-hangzat felépítését. 

Tudjon - a tanultaknál jóval könnyebb dallamot - lapról olvasni. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb periódus terjedelmű dallamot szólam kiegészítésekkel 

lejegyezni funkciót jelző basszussal együtt. 

Tudjon megadott könnyű, periódusterjedelmű dallamot befejezni. 



 

 

Ismerje a klasszikus, romantikus kor fontosabb zenei stílusjegyeit. 

Tudjon felsorolni a megismert zenei korokból zeneszerzőket, műveket. 

Ismerje a megtanult zenei formák jellemzőit. 

Tudja ismereteit a hangszeres repertoárja elemzésére is alkalmazni. 

6. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló kotta nélkül öt magyar népdalt, öt reneszánsz, barokk vagy klasszikus dallamot és 

egy művet a XX. század könnyen énekelhető szemelvényeiből, a megismert művek témáiból 

(elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből). 

A megszólaltatás legyen zeneileg pontos, stílusos, muzikális. 

Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig. 

Tudjon olvasni, írni, tájékozódni 5#, 5b előjegyzésig. 

Tudjon egyszerű barokk vagy klasszikus periódust lapról énekelni, kottakép, vagy hallás után 

memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat. 

Legyen alapvető stílusismerete a zenetörténeti korokról. 

Legyen képes önállóan gyakorolni és tanulni. 

Megszerzett tudását tudja alkalmazni a hangszertanulásban. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

3. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz dallamot, kánont, dalokat más népek zenéjéből, illetve a bécsi klasszikus korból 

előadni. A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Tudjon folyamatosan 6/8-os ütemben ritmust olvasni, egyszerű 4-8 ütem terjedelmű dallamot 

lejegyezni, könnyű 4-8 ütem terjedelmű dallamot memorizálni. 

Dalokat, dallamfordulatokat kottából énekelni szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel a 

tanult hangnemekben. 

Tudjon magyar népdalokat szöveggel lejegyezni. 

Tudja a dúr, moll hangsorokat (vezetőhangokat) 4#, 4b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép 

alapján megállapítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, kis és nagy 

szext, kis és nagy szeptim és tiszta oktáv hangközöket. 

Tudja kottaképről azonosítani és felépíteni a kis és nagy szeptim, a bővített kvart, a szűkített és 

bővített kvint hangközöket. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat; tudja 

kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni. 

Ismerje a funkciókat, a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzőket. 



 

 

Tudja ismereteit alkalmazni hangszertanulása során is. 

4. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus dallamot, öt magyar népdalt és két Kodály biciniumot énekelni. 

A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje a kvintoszlopot 5#, 5b előjegyzésig. 

Ismerje fel hallás után a tanult hangközöket, tudja azokat felépíteni a tanult hangnemekben. 

Tudjon lejegyezni egyszerű hangközmenetet. 

Ismerje fel hallás után a négyféle hármashangzatot, a dúr és moll hármashangzatok fordításait 

valamint a dominánsszeptim hangzatot. 

Tudja megadott hangnemben énekelni ábécés nevekkel és felismerni kottaképről is. 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban. 

Tudja az ezekre építhető hármashangzatokat. 

Ismerje fel a T-D funkcióváltozást hallás után. 

Tudjon könnyű, funkciós főhangokkal kísért kétszólamú dallamot lejegyezni, 

Tudjon könnyű dallamot lapról olvasni szolmizálva és ábécés nevekkel, 

Tudjon könnyű periódusnyi dallamot memorizálni kottakép vagy hallás alapján. 

Tudja használni a zenei szakkifejezéseket. 

Ismereteit tudja alkalmazni hangszeres tanulmányai során is. 

5. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus és romantikus dallamot énekelni és szöveggel előadni, a 

megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje a kvintkört. 

Ismerje fel a hangközöket a tiszta prímtől a nagy decimáig, hallás után, együtthangzásban és 

kottaképről. 

Tudja a hármashangzatokat, fordításaikat és a tanult négyeshangzatokat 5#, 5b előjegyzésig a dúr és 

moll hangsorokban. 

Ismerje fel hallás után a dúr, moll és szűkített hármashangzatokat és megfordításaikat; az alaphelyzetű 

bővített hármashangzatot, valamint a dominánsszeptim- és a szűkített szeptimhangzatot 

együtthangzásban vagy felbontásban. 

Tudjon hallás után lejegyezni: 

- alterációt tartalmazó hangközmenetet, 

- egyszerű hangzatmenetet, 

- bécsi klasszikus periódus funkciót jelző, változatos alsó szólammal. 

Tudjon 

- lapról énekelni (stílusosan, muzikálisan) a tanult anyagnál könnyebb dallamot (4#, 4b előjegyzésig) 

szolmizálva, vagy alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel 



 

 

- a tanult anyagnál könnyebb periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után memorizálni, 

- adott periódus előtagjához utótagot rögtönözni, 

- ismerje fel hallás után a funkcióváltozásokat, 

- ismerjen fel hallás után egyszerű műzenei formákat (kis két- és háromtagúság, da capo stb.), 

- legyen képes önálló elemzésre hallás után a tanult formákban. 

6. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz periódus terjedelmű barokk és klasszikus dallamot, tíz népdalt szöveggel 

emlékezetből, öt művet a XX. századi könnyen énekelhető szemelvényekből (elsősorban Bartók Béla 

és Kodály Zoltán műveiből). 

A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje 

- a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig, 

- a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a tanult 

négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. Ismerje fel együtthangzásban hallás után. 

Tudjon lejegyezni 

- alterációt, hangnemi kitérést tartalmazó hangközmenetet, 

- kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot 

Tudjon lapról énekelni hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és ábécés 

nevekkel. 

Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után. 

Tudjon rögtönözni 

- periódus előtaghoz utótagot, 

- funkciós dallamhoz funkciójelző második szólamot. 

Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Ismerje a szonáta-, rondó- és variációs formák felépítését. 

Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, harmónia, 

forma), önálló elemzésre 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

„A” tagozat 

Ismerje fel hallás után is kottaképről a tanult ritmusképleteket, metrumokat. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 4b 

előjegyzésig. 

Ismerje a 

- pentaton hangsorokat. 



 

 

- a dúr és moll hangsorokat 5#, 5b előjegyzésig, 

- a háromféle moll hangsort, 

- a kvintkört. 

Ismerje fel a művek hangnemeit hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

Tudja azonosítani a hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan a tanult hangközöket, 

hármashangzatokat és a domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kottakép és hallás alapján. 

Ismerje a funkciós főakkordokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja ezeket kottaképről azonosítani hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

Ismerje a funkciós vonzást, a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. 

Tudjon lejegyezni: 

- rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

- igen könnyű műzenei periódust funkciót jelző basszussal. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

- a magyar népzene stílusjegyeit, 

- a periódus fogalmát, 

- a kis formákat, 

- a triós formát, 

- a klasszikus szonátaformát, 

- a rondót. 

Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a tanulmányai során érintett zenetörténeti 

korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a barokk és a bécsi klasszikus 

zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

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

A tanuló ismerje 

- a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig; 

- a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja énekelni 

- ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a tanult 

négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után. 

Tudjon lejegyezni 

- hangközmenetet, kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot 

Tudjon lapról énekelni könnyebb dallamot 



 

 

Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után. 

Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és 

stílusjegyeit. Ismerje a szonáta-, rondó- és variációs formák felépítését. 

Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, harmónia, 

forma), önálló elemzésre 

Továbbképző évfolyamok „A”-tagozat 

7. évfolyam „A”-tagozat 

Tudjon a tanuló három gregorián dallamot önállóan, két reneszánsz kórusművet és két művet Kodály 

Zoltán pedagógiai műveiből éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni. 

Ismerje a kvintkört. 

Tudjon könnyű egy- vagy kétszólamú modális részletet hallás után leírni. 

Tudjon harmóniai fordulatokat elemezni. 

Ismerje a feldolgozott zenei korszak legfontosabb stílusjegyeit, műfajait és zeneszerzőit. 

8. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló öt barokk dallamot (témát) énekelni zeneileg igényes megszólaltatással. 

Tudjon két kétszólamú barokk művet, vagy barokk jellegű énekgyakorlatot éneklőtársakkal előadni 

(pl. Kodály: 15 kétszólamú énekgyakorlataiból). 

Tudja a barokk concertálás, imitáció, fúga, tonális és reális válasz fogalmát. 

Tudjon egyszerű barokk dallamot lapról énekelni, memorizálni. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet kottaképről elemezni. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a zeneszerzők nevét, műveik címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, stílusjegyek 

felismeréséhez. 

Legyen képes ismereteit hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni. 

9. évfolyam „A” tagozat 

Tudjon a tanuló öt bécsi klasszikus és romantikus dallamot stílusosan, zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon két romantikus duettet vagy kórusrészletet éneklőtársakkal megszólaltatni. 

Ismerje a romantikus stílus főbb műfajait és azok jellemzőit 

Ismerje fel kottakép alapján a modulációs irányokat. 

Ismerje a szeptimakkordokat alaphelyzetben, valamint a dominánsszeptim fordításait. 

Tudjon igen könnyű romantikus dallamot lapról olvasni, memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje és tudja helyesen írni és kiejteni a romantikus zeneszerzők nevét és főbb műveik címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, stílusjegyek 

felismeréséhez. 

10. évfolyam „A” tagozat 



 

 

Tudjon a tanuló tíz művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből (önálló énekléssel), kórusműveiből, 

énekgyakorlatiból (éneklő társsal, társakkal) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon három zenei részletet más XX. századi vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 

Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, 

képviselőit és jelentősebb alkotásaikat. 

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 

Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak megfogalmazásához. 

Ismerje a legfontosabb tempó és előadási jeleket. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló két gregorián dallamot, öt művet a XIV-XVI. századi vokális polifónia különböző 

műfajaiból, egy Bertalotti solfeggiot ének-zongora előadással, valamint két művet Kodály Zoltán 

zenepedagógiai műveiből előadni. 

Az előadás legyen stílusos, muzikális, zeneileg pontos. 

Ismerje a kvintkört. Ismerje a modális hangsorokat (éneklés, felépítés, hallás utáni felismerés). 

Ismerje a szeptimhangzatok felépítését, tudja ábécés névvel énekelni azokat hangnemekben. 

Tudjon könnyű egyszólamú modális dallamot, hangköz-, könnyű harmóniamenetet lejegyezni. 

Tudjon szopránkulcsban olvasni. 

Ismerje a feldolgozott zenei korszakok legfontosabb stílusjegyeit és műfajait. 

Tudjon önállóan (kevés tanári irányítással) elemezni az eddig elsajátított zenei formákban. 

Alkalmazza tudását hangszeres tanulmányaiban is. 

8. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló tíz barokk dallamot, 2 művet Kodály Zoltán pedagógiai műveiből - zeneileg 

stílusosan, pontosan, muzikálisan megszólaltatni. 

Tudjon egy Bach-korált zongorázni, elemezni. 

Ismerje fel a legfontosabb barokk műfajokat hallás és kottakép alapján is. 

Tudjon lejegyezni barokk dallamot funkciós basszussal, illetve imitációs kétszólamú barokk idézetet. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet lejegyezni, memorizálni, transzponálni, elemezni. 

Legyen gyakorlata a szopránkulcs olvasásában. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

9. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló öt romantikus és XX. századi dallamot (téma, idézet), két-két romantikus és XX. 

századi többszólamú művet stílusosan, muzikálisan megszólaltatni. 

Tudjon két-három Bertalotti solfeggiot ének-zongorás előadással megszólaltatni. 

Két-három Bach-korált zongorázni, elemezni. 

Ismerje a romantikus zene legfontosabb stílusjegyeit, műfajait, irányzatait. 



 

 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

10. évfolyam „B” tagozat 

Tudjon a tanuló öt művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből önállóan - kórusműveiből, 

énekgyakorlataiból éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon két zenei részletet a XX. század vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 

Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, 

képviselőit és jelentősebb alkotásaikat. 

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 

Legyen gyakorlata a C-kulcsok olvasásában. 

Ismerje a könnyebb XX. századi skála- és akkordformációkat. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 

Legyen igényes, nyitott az értékes zene befogadására. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak megfogalmazásához is. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

- A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és csoportosan. 

- A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

- A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 

stílusjegyek alapján. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

„A” tagozat 

Ismerje és tudja alkalmazni - az alapfokon tanultakon túl - a zenehallgatási anyagban, hangszeres 

darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és -képleteket. 

Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, váltóhang, 

átmenőhang-késleltetés stb.) 

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b- előjegyzésig. 

Tudja a művek hangnemét megállapítani. 

Ismerje 

- a kvintkört, 

- a hétfokú hangsorokat. 

Ismerje 

- az egészhangú skálát, 

- az akusztikus hangsort, 

- a modellskálákat. 

- a hármashangzatok és fordításaik valamint a négyeshangzatok felépítését 

- a dominánsszeptim hangzat fordításait (oldásokkal). 



 

 

Ismerje fel a funkciókat hallás után, 

- a hangnemi kitérést és modulációt 

- kottakép alapján. 

- a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: alterációk, tercrokonság. 

Ismerje 

- a tonalitás felbomlásának elvét, 

- a bi- és a politonalitást, 

- a Reihe-t. 

Tudja 

- a dodekafónia, 

- az aranymetszés, 

- a cluster fogalmát. 

Legyen ismerete a legfontosabb zenei szerkesztésmódokról. 

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintő képességgel. 

Ismerje a zenei korokhoz kapcsolódó legfontosabb zenei formákat és műfajokat. 

Ismerje fel a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. 

Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 

Tudjon hallás után lejegyezni 

- könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal, 

- könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt. 

- lapról olvasni a fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 

Az általános követelményeken túl 

Rendelkezzék a tanuló 

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

szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

- kialakult zenei ízléssel és ítélő képességgel. 

Tudja a tanuló a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadásában 

önállóan, tudatosan alkalmazni. 

„B”-tagozat 

Rendelkezzék a tanuló az általános követelményeken túl: 

- a zenei tanulmányok folytatásához szükséges kiművelt hallással, zenei ismeretekkel és biztos zenei 

memóriával, 

- olyan szintű tudással, mely zenei képességeivel együtt alkalmassá teszi szakirányú továbbtanulásra, 

- a zenei tanulmányok folytatásához zenei elkötelezettséggel, megfelelő igényes, elmélyült, aktív 

tanulási, gyakorlási képességgel. 



 

 

Legyen képes a tanuló 

- a tanult különböző stílusok ritmikai, dallami, harmóniai és formai jelenségeiben tájékozódni, 

- a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadásában önállóan, 

tudatosan alkalmazni. 

Zenei anyag: 

Tudjon a tanuló harminc népdalt stílusosan énekelni és elemezni, öt műdalt - különböző zenetörténeti 

stíluskorszakokból - saját zongorakíséretével előadni. A zenei anyag megszólaltatása, előadása legyen 

muzikális, igényes és stílusos. 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból két-két jelentős művet, tudja azokat formailag és 

harmóniailag elemezni; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

Tudjon éneklőtársakkal többszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

Tudjon zongora-ének előadásban C-kulcsos műveket megszólaltatni. 

Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 

Ismerje az ötfokú, a hétfokú hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben elhelyezni és énekelni. 

Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

Tudjon lejegyezni 

- barokk kétszólamú idézetet, 

- bécsi klasszikus zenei szemelvényt, 

- könnyű XX. századi dallamot. 

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintőképességgel. 

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

kötni. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb zenei kifejezéseit. 

 

A művészeti záróvizsga 
 

FURULYA 

Művészeti záróvizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Furulya főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 



 

 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab; Brüggen: Etűdök, Linde: Neuzeitliche 

Übungsstücke (Schott), Winterfeld: Technische Studien, (Hofmeister), Telemann: Fantáziák 

(Bärenreiter), Eyck: Der Fluyten Lust–hof I–III. (Amadeus) nehézségi szintjén. 

– Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) 

– Egy korabarokk, vagy XX. századi illetve kortárs mű, vagy tétel; Telemann: vagy Händel 

szonáták, Telemann: Metodikus szonáták 1–6., (Bärenreiter), nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab; Brüggen: 1., Quantz: Solos 1–5. (Baroque Solo Book), Eyck, J. 

van: Der Fluyten Lust–hof I–III. (Amadeus), G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c–moll (Bärenreiter), 

nehézségi szintjén. 

– Egy teljes szonáta vagy concerto. 

– Egy korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, amely lehet kamaramű; Krähmer, E: 

Variációk op. 18, Händel: g–moll szonáta (V.) (EMB 13405, Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, 

op. 1/6, nehézségi szintjén. 

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

 

FUVOLA  

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Fuvola főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet (EMB 

8593, vagy Köhler: Etűdök op. 33 no. II. kötet (EMB 8514) nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű; Marcello: a–moll szonáta, (EMB 



 

 

12534), Telemann: C–dúr szonáta (EMB 13535), Händel: F–dúr szonáta nehézségi szintjén. 

– Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű; Fauré: Siciliano (EMB 7583), Doppler: Berceuse 

(EMB 12350), Mező Imre: Szvit (EMB 3358), Szervánszky Endre: Szonatina (EMB 1372) 

nehézségi szintjén. 

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

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Köhler: Etűdök op. 33 no. III. 1–5., 

(EMB 8514) Andersen: 24 etűd fuvolára/1. (EMB 8520); Hangversenyetűdök fuvolára c. 

gyűjtemény (EMB 12652) nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű; Händel: Hat szonáta (EMB 

13404), egy barokk triószonáta két tétele nehézségi szintjén. 

– Egy XX. századi mű; Farkas: Bihari román táncok (EMB 958) nehézségi szintjén. 

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

 
KLARINÉT 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Klarinét főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

- Két etűd, vagy technikai jellegű mű; Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc 05963), Jean-

Jean: Etűdök I. (Leduc) nehézségi szintjén; 

- Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű; Wagner: 

Adagio, Barát: Szláv dal, Donizetti: Concertino I-II. tétel (Peters), Niels Gade: Fantáziadarab 

op. 43., Draskóczy: Korondi táncok (EMB 12064); kamaraművek: Pleyel: Duók: I-II., 

Devienne: Concertino 2 klarinétra és zongorára (EMB 8687) Stamitz: Kettősverseny (EMB 

6046) nehézségi szintjén. 

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

„B” tagozat 



 

 

- Két etűd, vagy technikai jellegű mű; Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc), Klosé: 

Karakterisztikus etűdök (Leduc), Jean-Jean: Etűdök I. (Leduc) nehézségi szintjén. 

- Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű; Danzi: 

Szonáta, Stamitz: Esz-dúr koncert (Leduc), Weiner: Csűrdöngölő (EMB 8292), Dimler: B-dúr 

klarinétverseny, Wasilenko: Keleti táncok, Weber: Variáció op. 33 (Peters); kamaraművek: 

Kreutzer: Duók, Pleyel: Duók I-II. nehézségi szintjén. 

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

 

 

TROMBITA  

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Trombita főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat:  minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

 „A” tagozat 

– Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 

– Egy etűd; Clodomir: Petits exercices (Leduc) 22–70., Clodomir: Etűdök (Leduc) II., III., IV., 

VI., és Arban: Trombitaiskola (Hofmeister) etűdjeinek nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is; Albinoni: Esz– 

dúr, g–moll, C–dúr concerto, Barat: Fantázia (Leduc), Gedicke: Koncertetűd ; kamaraművek: 

Borst: Trombitaduók (EMB 6870), Mező Imre: Variációk (EMB 4687), Clodomir: Six petits 

duo és Six duo faciles, Reschofsky: Trió (EMB 6819), Farkas Ferenc: Régi magyar táncok 

nehézségi szintjén. 

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

 

„B” tagozat 

– Egy skála másfél oktávon, öt képlettel. 

– Egy etűd; Clodomir: Petits exercices (Leduc) 22–70., Clodomir: Etűdök (Leduc) II., III., IV., 

VI., és Arban: Trombitaiskola (Hofmeister) etűdjeinek nehézségi szintjén; kamaraművek: 



 

 

Clodomir: Six duo Faciles, Scheidt: Brass: Quintets I–II., nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele; Albinoni: Esz–dúr, g–moll, C–dúr concerto, Corelli: 

e–moll szonáta, Purcell: B–dúr szonáta, Vivaldi: d–moll concerto nehézségi szintjén. 

– Egy más stílusú előadási darab Bozza: Capricco (Leduc) nehézségi szintjén. 

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

 

KÜRT  
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Kürt főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy kantiléna transzponálása Esz–kürtben; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II (EMB 13370) 

II/110., II/161., II/203. nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, ill. versenymű, vagy szonáta lassú 

és gyors tétele; az egyik előadási darab helyett kamaramű játszható; Schubert: Szerenád, 

Telemann: Allegretto, Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf), Händel: Ária, Skroup: B–dúr 

koncert, Csajkovszkij: Édes álom, Glinka: Északi fény, Martini: Gavotte, Székely: Szonatina 

(EMB 5990 kötetben), Szervánszky: Kis szvit (EMB 5990 kötetben) nehézségi szintjén. 

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

 

„B” tagozat 

– Transzponálás Esz–, vagy D–kürtben; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II (EMB 13370) 

II/136., II/187. nehézségi szintjén. 

– Egy etűd; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II (EMB 13370) II/182., II/193., II/210. 

nehézségi szintjén. 

– Egy kamaramű; Mozart–kürtduók (Hofmeister), Haydn: Divertimento, Farkas F.: Régi 

magyar táncok – fúvósötös (EMB 14056) – nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab, vagy 2 különböző karakterű tétel zongorakísérettel; Bogár: Változó 



 

 

felhők, Zempléni: Rapszódia nehézségi szintjén. 

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

 

HÁRFA 

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 etűd; Nadermann: 18 Etuden für die höhere Ausbildung, Godefroid: 20 études 

mélodiques pour la harpe nehézségi szintjén. 

- Egy barokk mű; Händel: Chaconne, Pachelbel: Canon nehézségi szintjén. 

- Egy szonáta;. Parry: Sonata D-dúr, Rössler-Rosetti: Sonata D-dúr nehézségi szintjén. 

- Egy szabadon választott darab; Tedeschi: Pattuglia spagnoula op. 31., Hassalmanns: Priere, 

Verdalle: Sevillana op.27., Farkas: Régi magyar táncok (EMB 8627) nehézségi szintjén. 

- Egy kamaramű; J. Bosch: Passacaille for Violin and Harp nehézségi szintjén. 

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

„B” tagozat 

- Egy etűd; Boscha: 50 celebres étüdes pour la harpe op. 34. (Leduc) nehézségi szintjén. 

- Egy barokk mű; Händel: Passacaille, (Leduc, Zimmermann) J. S. Bach: C-dúr Andante 

nehézségi szintjén 

- Egy szabadon választott mű; Schuëcker: Mazurka, Debussey: Holdfény, Tournier: Jazz-

Band, Maros: Szvit hárfára nehézségi szintjén. 

- Egy kamaramű; Debussy: R?verie for Violin and Harp, Mel Bonis: Mélisande pour 2 harpes 

nehézségi szintjén. Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell 

játszani. 

 

GITÁR 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 



 

 

Gitár főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Három oktávos dúr-vagy moll skála, vagy tercskála. 

- Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 (Universal) 

nr. 1., Aguado: Etűdök II. kötetből (EMB 12378) nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 (EMB 

12963) nr. 20., 21., Leo Brouwer VI-XV. nehézségi szintjén. 

- Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes; reneszánsz és 

barokk darabok; John Dowland: Táncok és Fantáziák (EMB 8769), J. S. Bach: Könnyű 

tánctételek, Lantszvitek (EMB 13184), klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli 

(EMB8821), Giuliani (EMB 12182, EMB8931, EMB8932), F. Sor művei (EMB8799,14445 

kötetben, Ricordi, Universal); Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc (EMB 13519 kötetben), 

F. Tarrega: Marieta, Rosita; XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303), 

Villa-Lobos: Prelud II. V. nehézségi szintjén 

- Egy kamaramű; Scarlatti: Öt Szonáta két gitárra (Fodor-Mosóczi) nehézségi szintjén. A 

kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

Három oktávos dúr-vagy moll skála, vagy tercskála, szextskála 

- Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden op. 29 

(Universal) nr. 4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. (EMB 12963) nr. 22., 23., 24., Villa-Lobos: 

Etűdök nehézségi szintjén. 

- Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy versenymű több 

tétele, vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű; reneszánsz szerzők: Bakfark Bálint (EMB 

7031, EMB 7793, EMB 12033), J. Dowland: Luis Milan, Gaspar Sanz, Frescobaldi művei 

(EMB 13248), J. S. Bach: Lantszvitek (EMB 13184), csellószvitek tételei, valamint szonáták 

és partiták tételei; Fernando Sor szonátái; romantikus szerzők, pl. F. Tárrega Romantikus 

darabok (EMB 8327) J. K. Mertz (EMB 13157, EMB 13519) továbbá Moreno-Torroba, Manuel 

de Falla, Isaak Albéniz, Augustin Barrios Mangoré művei; XX. századi szerzők: Leo Brouwer, 

Farkas Ferenc (EMB 6303), Villa-Lobos: Prelüdök, Choros nehézségi szintjén. 

- Egy kamaramű; Vivaldi könnyebb versenyművei, Giuliani: Duo Concertante per flauto e 

chitarra, Joplin: Ragtime nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 



 

 

 

ÜTŐ 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Ütőhangszerek 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

- Két kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola/II. 

(Hofmeister) rész 16., 18., 35.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 84., 135., 148., 161., 176.; 

Knauer: Üstdobgyakorlatok (Hofmeister) 6., 11., 15., 20. gyakorlat nehézségi szintjén. 

- Egy dallamhangszeres mű; Dvorak: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner: Rókatánc, 

Haydn: Magyar rondo nehézségi szintjén. 

- Egy kamaramű; Bartók Béla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis 

imádság, Joplin: Ragtime (Hofmeister) - Percherine, Entertrainer, John O’Reilly: Három 

epizód, G. d. Monica: Movi-rock, Steve Reich: Zene fadarabokra, Balázs O.: Nyolc trió (EMB 

6063)/1 tétel, Siegfried Fink: Trommeltanz/Junior’s beat nehézségi szintjén. 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A megszólaltatott gyakorlatok száma változtatható, de a vizsgázó ritmus- és 

dallamhangszeres műveket is szólaltasson meg. A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat 

a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

- Dobszerelésen tánczenei-, latin-, swing-, vagy rock kíséret, zárlat improvizációkkal, élő 

vagy rögzített zenei alapra. (A zenemű formájának megfelelő periodikus tagolással.) 

„B” tagozat 

- Két kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat; Knauer: 

Kisdobiskola/ll.(Hofmeister) rész 20., 21., 26., 29., 30.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 83., 

97., 138., 147., 158.; Knauer: Üstdobgyakorlatok (Hofmeister): 14., 19., 24., 27., 33., 46.; S. 

Fink: Kisdobszvit (Zimmermann - Marcia nehézségi szintjén. 

- Egy skála hármashangzat-felbontással (4#, 4b-től). 

- Egy hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és 

gyors tétele); J. S. Bach: a-moll partita, Rimszkij-Korszakov: Dongó (Hofmeister), Gounod: 

Faust/Tánc no.6, Vivaldi: a-moll hegedűverseny, Musser: Etűdök/1 tétel, Bach: Seven 



 

 

chorales/1 korál, Luis Milan: Pavana, Händel: Spanish Royal Marsh, Haydn: Sonata no. 9. Hob 

XVI/4, W. Kraft: Francia szvit, M. Getano: Multiple Episode, Cserepnyin: Szonatina, S. Fink: 

Etudes in Jazz nehézségi szintjén. 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével kotta nélkül kell 

játszani. 

- Dobszerelésen bármilyen stílusú leírt, vagy rögtönzött szóló (minimum 32 ütem 

terjedelemben). 

 

ZONGORA 

Művészeti záróvizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Zongora főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk 

variáció; Händel: Könnyű zongoradarabok Chaconne (EMB 6991 kötetben), Scarlatti: Szonáta 

C K.513 h K. 377, (EMB 7817 kötetben) Bach: Francia szvit (EMB 7190) tánctételek nehézségi 

szintjén. 

- Klasszikus szonáta-tétel; Beethoven: Szonáta G Op. 49 (EMB 8152) no 2 I tétel, Beethoven: 

Szonáta G. Op. 79. (Schott); rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 

(Peters) nehézségi szintjén. 

- Romantikus mű; Schumann: Kinderszenen (EMB 7146), Mendelssohn: Dalok szöveg 

nélkül (EMB 7354) 14., 19, Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 (EMB 6877 kötetben, PWM 

kötetben) nehézségi szintjén. 

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

szintjén. A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

Négy különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 



 

 

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

háromszólamú invenció (EMB 6913), Francia szvit (EMB 7190) Esz Allemande, Courande, 

Sarabande. Scarlatti: A-dúr szonáta K.453. nehézségi szintjén. 

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

szonáta KV. 309 (EMB 3996 kötetben, EMB 3997 kötetben, Peters kötetben) nehézségi 

szintjén. 

- Romantikus mű; Liszt-Zempléni: Etűd (EMB 766) 2 a, Liszt: Consolation (EMB 12697) 

Desz nehézségi szintjén. 

- XX. századi mű; Bartók: Szonatina (EMB 117), Mikrokozmosz VI (EMB 130) Hat tánc 

bolgár ritmusban, Debussy: Arabesque (EMB 6029) E nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

ORGONA 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Orgona főtárgy „A” tagozat: minimum 10 perc „B” tagozat: minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Három különböző karakterű darab (ebből egy triós tétel) előadása a következőkből: 

- Egy közepes nehézségű barokk prelúdium és fúga, concerto vagy variációsorozat; 

Buxtehude: fisz-moll Praeludium (Breitkopf), korálfantáziák (Breitkopf), vagy partita 

(Breitkopf), Lübeck: E-dúr prelúdium és fúga (Peters), Böhm: d-moll prelúdium és fúga 

(Breitkopf), Bruhns: (nagy) e-moll Praeludium (Peters), Bach: a-moll prelúdium és fúga BWV 

543 (EMB 12928 kötetben), f-moll prelúdium és fúga BWV 534 (EMB 12928 kötetben), 

concertók BWV 592-596 (EMB 12936), f-moll partita BWV 766 (EMB 12931 kötetben), 

Walther: h-moll concerto (Breitkopf), Partita „Jesu meine Freudé” (Breitkopf) nehézségi 

szintjén. 

- Egy triós tétel; Bach 6 triószonátájából BWV 525-530 (EMB 12935) lehetőleg gyors tétel), 

vagy triós korálelőjáték Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 664 (EMB 12932 kötetben), 

Krebs-triók, Homilius: Christ lag in Todesbanden triós korál nehézségi szintjén. 

- Egy romantikus vagy XX. századi kompozíció; Liszt: Orpheus (Leduc), Evocation, 

Schumann: B-A-C-H-fúgák (Peters), Mendelssohn: A-dúr szonáta (Peters, c-moll szonáta 



 

 

(Peters), Franck: a-moll Choral (Peters), Vierne fantázia-darabok, szimfóniatételek, Messiaen: 

Le banquet céleste (Leduc), Lisznyai: Szent István fantázia nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 

„B” tagozat 

A vizsgán a tanulónak négy különböző karakterű előadási darabot kell játszani: 

- Egy nagyobb lélegzetű Bach-mű; g-moll fantázia és fúga BWV 542 (EMB 12929 kötetben), 

Concertók BWV 592-596 (EMB 12936) nehézségi szintjén. 

- Egy triószonáta-tétel (lehetőleg gyors tétel); Bach 6 triószonátájából BWV 525-530 (EMB 

12935). 

- Egy romantikus mű; Mendelssohn: d-moll prelúdium és fúga (Peters), D-dúr szonáta 

(Peters), Franck: h-moll Choral (Peters), E-dúr Choral (Peters), Final (Peters), Liszt: B-A-C-H 

prelúdium és fúga (EMB 2915 kötetben) nehézségi szintjén. 

- Egy XX. századi vagy egy kortárs kompozíció; Vierne szimfónia-tételek, Messiaen: 

Nativité - részletek (Leduc), Antalffy: Változatok néger spirituálékra (EMB 13122 kötetben), 

Gárdonyi Zsolt: Grand Chsur nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 

 

HEGEDŰ 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Hegedű főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

„A” tagozat 

- Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy 

versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet 

kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta lehetőleg nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Két etűd; Mazas: Études brillantes op. 36. II., (EMB 2245) Dont: 24 előkészítő gyakorlat 

op. 37 (EMB 2604), Kreutzer: 42 gyakorlat (EMB 2560), Rode: 24 Caprices (EMB 2453) /2., 

7., 10. nehézségi szintjén. 



 

 

- Barokk szonáta két tétele; Händel: g-moll (EMB 12309 kötetben), D-dúr (EMB 12309 

kötetben), A-dúr szonáta (EMB 12309 kötetben) nehézségi szintjén. 

- Egy koncert-tétel, vagy előadási darab; Bach: a-moll (EMB 1600), E-dúr (EMB 1601), 

Haydn: C-dúr (Peters), Mozart: D-dúr - Adelaide, Beriot: a-moll op. 104 (Peters) koncertek 1. 

tétele, Raff: Cavatine (EMB 13745), Fiocco: Allegro (EMB 3558 kötetben), Beethoven: F-dúr 

románc (EMB 13494), Weiner: Rókatánc (EMB) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

GORDONKA 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Gordonka főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), 

vagy barokk szonáta tételpár (lassú, gyors), vagy egy versenymű-tétel; Vivaldi: a-moll-szonáta 

(EMB 13439 kötetben) I-II., Csajkovszkij: Szentimentális keringő, Vivaldi: G-dúr koncert 

(EMB 6425) I. tétel) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy tétel Bach szólószvitjeiből; (EMB 13965), a G-dúr szólószvit nehézségi szintjén. 

- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy 1 előadási darab; Eccles: g-moll szonáta (Schott), 

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott), Lisznyai: Ősz (EMB 2525), Járdányi: Melódia (EMB 

2840) nehézségi szintjén. 

- Egy koncert-tétel; Goltermann: G-dúr koncert (Schott), J. Chr. Bach: c-moll koncert (Peters) 

nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

NAGYBŐGŐ 

A vizsga részei 



 

 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Nagybőgő főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

- Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot tartalmazó etűd; Montag L: 

Nagybőgőiskola III.a kötet (EMB 2411) 16. oldal 12. etűd, Fr. Simandl: Nagybőgőiskola IV, 

V, VI., Fr. Simandl: 10 etűd / 3. D-dúr, 4. b-moll etűd, E. Storch: 32 etűd (Hofmeister) /2. Asz-

dúr, 7. a-moll etűd nehézségi szintjén. 

- Preklasszikus szonáta, vagy klasszikus versenymű egy tétele zongorakísérettel; B. Marcello: 

6 szonáta/a-moll, e-moll; W. de Fesch: d-moll, F-dúr szonáta; Ariosti: G-dúr, F-dúr szonáta, 

illetve Capuzzi: Koncert (Hofmeister), W. Pichl: Koncert, A. Vivaldi: a-moll koncert nehézségi 

szintjén. 

- Egy előadási darab; Magyar szerzők művei gordonra és zongorára II. kötet (EMB 2721) 

/Bach: Air, Arioso, A. Rubinstein: Melódia nehézségi szintjén. 

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

„B” tagozat 

- Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot és változatos ritmikát tartalmazó 

etűd; Montag L: Nagybőgőiskola III.a kötet (EMB 2411) 23. oldal 16. etűd, III.b kötet (EMB 

4430) 68. oldal 9. etűd, Fr. Simandl: 9 etűd (Hofmeister) 1., 2. etűd, Fr. Simandl: Koncert-etűd, 

E. Storch: 32 etűd (Hofmeister) 8. G-dúr, 13. F-dúr etűd, J. Hrábe: Etűdök (Hofmeister) 

nehézségi szintjén. 

- Preklasszikus szonáta, vagy klasszikus versenymű két tétele; Eccles: g-moll szonáta, 

Corelli: d-moll szonáta, W. de Fesch: F-dúr (Hofmeister), d-moll szonáta, illetve Hoffmeister: 

Koncert, (Hofmeister) W. Pichl: Koncert (Hofmeister), K. Dittersdorf: E-dúr koncert (Schott) 

nehézségi szintjén. 

- Egy előadás darab; Bottesini: Elégia, Saint-Saëns: A hattyú, Koussevitzky: Szomorú dal, 

Miniatűr keringő nehézségi szintjén. 

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

 

Zeneismeret 



 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján 

hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zeneismeret 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

A vizsga tartalma 

Írásbeli vizsga 

1. Bécsi klasszikus mű elemzése hallás és kottakép alapján 

A tanuló a mű kottáját kézhez kapja. (Ajánlott egy zongorára írt triós vagy variációs forma - a 

kottán a mű szerzője és címe ne legyen feltüntetve. 

Feladatok: 

- A zenei korszak megjelölése - esetleg a szerző megnevezése. 

- A hangnem megállapítása, a hangnemi folyamatok vizsgálata. 

- A műben megfigyelt ritmikai, dallami jelenségek felsorolása. 

- A funkciós és harmóniai jellegzetességek megjelölése - zárások elemzése. 

2. Tesztkérdések zenei ismeretekből (5-6 kérdés) pld. 

- Soroljon fel a barokk korszak stílusjegyeiből legalább hármat! 

- Ismertesse a klasszikus szimfónia tételrendjét! 

- Soroljon fel XX. századi skála-formációkat! 

- Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások egymáshoz 

rendezése. 

- Három jellegzetes zenei téma felismerése kottakép alapján. 

- Három jellegzetes ritmus felismerése (teljes) kottakép alapján (pl. boleró, mazurka, 

verbunkos stb.) 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag előadása 

- Öt műzenei szemelvény (szabadon válogatva a tanult zenei korok anyagából) előadása szóló 

énekléssel, illetve hangszerkísérettel vagy több szólamú mű esetén éneklőtársakkal. 

- A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos. 

- A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 



 

 

2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása 

- A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdésekre válaszol. 

- A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, stílus- 

és zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak. 

 

Zenetörténet-zeneirodalom 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zenetörténet-zeneirodalom 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

A vizsga tartalma 

Írásbeli vizsga 

Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a képzés során feldolgozott tematikák zenetörténeti 

korszakok főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak 

ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. 

A tesztlap az alábbi témakörökből tartalmaz kérdéseket: 

- Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. A 

többszólamúság kialakulása (orgánum típusai). Világi zene a középkorban (trubadúr, trouvére, 

Minnesänger). Reneszánsz (szó jelentése, ideje, általános jellemzése, jellegzetes műfajainak 

ismerete.) Korareneszánsz, reneszánsz fénykora, későreneszánsz zeneszerzőinek felsorolása. 

Homofónia, polifónia fogalma. Mise típusai, mise részei, (Ordinarium, Proprium), motetta és 

madrigál összehasonlítása. Világi vokális műfajok felsorolása. 

- A barokk korszak általános stílusjegyei és zenei jellemzése, vokális és hangszeres műfajok 

sorolása. Egy vokális műfaj (pl. kantáta) tételeinek bemutatása, két hangszeres műfaj (pl. 

concerto, fúga) részletesebb magyarázata zenei példát hozva. A szvit (táncok és táncpárok), egy 

tánc bemutatása (pl. menüett). Barokk zeneszerzők felsorolása. 

- A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, 

szonáta vagy szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemutatása. Haydn 

vagy Mozart művészete, (egy mű bemutatása alapján). 

- Romantika - új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), 

Schumann zongoradarab-ciklusai (címek). Az opera műfajának, kiemelkedő mestereinek és 

alkotásainak ismerete a tanult szemelvények elemzésével. 



 

 

- A programzene (példával). A századforduló zenéje - Debussy művészete, impresszionista 

művei (zenéje, jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, dodekafónia magyarázata zenei 

példa alapján. Bartók életműve, jelentősége, népdalgyűjtő útjai. Kodály egy művének részletes 

bemutatása (pl. Psalmus Hungaricus, Háry-szvit, Felszállott a páva - variációk). 

A szóbeli vizsga 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy a 6 éves képzési 

időkeretben feldolgozott zenetörténet-zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati 

feladatokat ad. 

A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok 

megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audiovizuális eszközt) a 

vizsgát szervező intézmény biztosítja. 

 

Zeneelmélet 

A vizsga részei 

Írásbeli és szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola állítja össze a feladatok alapján vagy a helyi pedagógiai 

programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zeneelmélet tantárgy 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

A vizsga tartalma 

Írásbeli vizsga 

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

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk és tág fekvésben. 

Szóbeli vizsga 

- Minta példa zongorázása diktálás után 

- Formatani elemzés kottakép után. 

A vizsga értékelése 

Általános zeneelméleti ismeretek alkalmazása (felhangok, hangközök, akkordok, a 

négyszólamúság szabályai) 

Zenetörténeti tájékozottság, stílusismeret. 



 

 

A tanult formai ismeretek alkalmazása. 

 

Népi furulya 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi furulya főtárgy („A” „B” tagozat) 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Dunántúli dallamok és táncok. (pásztornóták, kanásztánc, ugrós, lassú és friss csárdás.) 

Udvarhelyszéki és csíki táncok és más dallamok. (csárdás, marosszéki, verbunk, keserves.) 

Gyimesi táncok és más dallamok. (lassú magyaros, sebes magyaros, kettős, héjszák, 

féloláhos, verbunk, keserves.) 

„B” tagozat 

Palóc dallamok és táncok. (pásztornóták, kanásztánc, lassú és friss csárdás.) 

Széki dallamok. (lassú, csárdás, magyar) 

Gyimesi táncok és más dallamok. (lassú magyaros, sebes magyaros, kettős, héjszák, 

féloláhos, verbunk, keserves, „juhait kereső pásztor”.) 

Moldvai dallamok. 

A vizsga értékelése 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

- hangképzés, 

- intonáció, 

- hangszerkezelés, 

- díszítések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

- memória, 



 

 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

 

Citera 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Citera főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

- Három különböző dialektusterületről származó összeállítás bemutatása, amely tartalmazza 

legalább egy adatközlő anyagát. 

- Egy énekkíséretes összeállítás. 

- Egy hangszerkíséret bemutatása. 

Az összeállítások tartalmazzanak parlando, csárdás (dűvő), ugrós, friss, nyomóval, 16-odos 

mozgású dallamokat. 

„B” tagozat 

A vizsgázó nyolc összeállítást készít a tanult anyag alapján, melyből a vizsgabizottság kettőt, 

a vizsgázó egyet választ. 

 

Koboz 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Koboz főtárgy 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Öt táncdallamból álló moldvai összeállítás bemutatása 

Régi magyar táncokból álló összeállítás bemutatása 



 

 

Énekes, illetve hegedűn vagy furulyán játszott moldvai összeállítás improvizatív jellegű 

kísérete 

„B” tagozat 

Valamennyi gyakran előforduló moldvai táncdallam kíséretének ismerete 

Régi magyar, középkori, vagy román táncdallamokból készített összeállítás bemutatása 

Videofelvétel elemzése, lejegyzése, az ott látható kíséret megvalósítása 

Énekes, illetve hegedűn vagy furulyán játszott moldvai összeállítás improvizatív jellegű 

kísérete 

 

Szolfézs-népzene 

A vizsga részei 

Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 

A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján 

hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

A vizsga tartalma 

Írásbeli vizsga 

„A” tagozat 

1. Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. Az idézet átlagos zenei 

mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. A tanuló számára 

adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang. Az idézet nyolcszor hangozhat el. 

2. Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése. 

A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a 

stílusra jellemző jegyek ismertetése. 

„B” tagozat 

1. Imitációs szerkesztésű kétszólamú barokk vagy egyszólamú romantikus dallam lejegyzése. 

A tanuló számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum, és a kezdőhang értékkel. Az idézet 

nyolcszor hangozhat el. 

2. Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése. 

A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a 

stílusra jellemző jegyek ismertetése. 



 

 

Szóbeli vizsga 

„A” tagozat 

1. Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 

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

kitérést, esetleg modulációt. 

2. A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni öt műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a 

reneszánsztól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem 

kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

„B” tagozat 

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

dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy 

moduláció előfordulhat benne. 

2. A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni hat műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a 

reneszánsztól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem 

kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

II.8.4. Magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

 Tanév elején – illetve szükség esetén bármikor - ismertetni kell a szülőkkel és a 

tanulókkal az értékelésre vonatkozó irányelveket, a jutalmazási és büntetési fokozatokat. 

A tanulók magatartásának és szorgalmának megítélése az egész nevelőtestület, illetve 

az egyes pedagógusok felelőssége.  

A megfelelő értékelés előterjesztése az osztályfőnök joga és kötelezettsége. 

A reális értékelés érdekében a nevelőtestület tagjainak és az osztályfőnöknek 

folyamatos és következetes tájékozódásra és kommunikációra van szüksége. 

Alapelvek: 

 Az értékelés mindig legyen személyre szabott, 

 segítse az iskola oktatási-nevelési, céljainak elérését, 



 

 

 törekedjünk a pozitív értékelés dominanciájára, 

 segítse a tanuló önismeretének fejlődését, 

 reális legyen. 

 

A magatartás a tanuló társaihoz és a felnőttekhez való viszonyát minősíti az alábbiak 

figyelembe vételével: 

A magatartásjegy kialakításának elvei: 

- Az értékelés az életkorhoz mérten a tanuló tanórai, tanórán kívüli iskolai és iskolán 

kívüli fegyelmezettségét, viselkedését, társaihoz és a felnőttekhez való viszonyát, saját 

és mások iránt érzett felelősségérzetét értékeli. 

- A magatartásjegy kialakításában az erkölcsi tartás, a morális tulajdonságok 

(becsületesség, kudarctűrés, önfegyelem) is fontos szerepet játszik. 

- Fontos, hogy a tanuló aktív tagja legyen a közösségnek. 

 

A magatartás értékelésének szempontjai: 

- házirend betartása, késések, igazolatlan mulasztások száma, 

- a közösséghez és annak tagjaihoz való viszony, 

- aktív részvétel a közösség előtt álló feladatok megoldásában, személyiségéből fakadó 

tulajdonságok figyelembe vételével, 

- segítőkészség a problémák megoldásában és feltárásában, 

- megfelelés az elvárható viselkedési normáknak, 

- udvarias, figyelmes viselkedés, kulturált hangnem, 

- korábbi magatartásához képest történt változás. 

 

magatartás példás jó változó rossz 

házirend 

betartása 

betartja, arra 

ösztönöz 

betartja részben tartja be sokat vét ellene 

fegyelmezettség, 

önfegyelem 

nagyfokú jó, megfelelő gyenge, de 

fegyelmezhető 

fegyelmezetlen 

viselkedés, 

hangnem 

kifogástalan, 

példamutató 

megfelelő elfogadható, 

néha 

udvariatlan 

kulturálatlan, 

erősen 

kifogásolható 



 

 

kapcsolat 

társaival 

kiegyensúlyozott, 

segítőkész 

általában jó, 

segítőkész 

ingadozó közömbös, 

agresszív, durva 

közösségi 

munkában való 

részvétel 

kezdeményező, 

aktív 

aktivizálható közömbös, 

érdektelen 

negatív, rontó 

hatása a 

közösségre 

pozitív, 

példamutató 

pozitív irányú, 

befolyása nincs 

semleges, nem 

árt 

negatív, 

elutasító 

 

A szorgalom értékelésének szempontjai: 

- A tudás megszerzésének igénye, aktív órai részvétel. 

- Az egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény, a készségek, képességek 

fejlődésének egyéni ütemét szem előtt tartva. 

- Kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés. 

- Felszerelés. 

- Többletfeladatok vállalása. (versenyek, közösségi tevékenységek) 

 

A szorgalom a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való viszonyát, 

munkavégzését, kötelességtudatát értékeli. 

 

A szorgalomjegy kialakításának elvei: 

- a tanuló tudás iránti igénye (szelektál-e, vagy igyekszik minden tárgyat tanulni), 

- a tanuló képességeihez mért teljesítménye, 

- a tanuló feladattudata, 

- tanórai aktivitás, 

-  írásos munkáinak külalakja, 

- iskolai felszereléseire vonatkozó igényessége,  

- tanulmányi versenyeken, rendezvényeken való részvétel. 

 

A szorgalomjegyben kifejezett értékelés alapelvei: 

- a képességekhez mért teljesítmény minősítésének eszköze, 

- az órai aktivitás csak a személyiségből fakadó tulajdonságok figyelembe vételével 

minősíthető, 

- a szorgalomjegyben tükröződnie kell a változásnak, 



 

 

- a szorgalom minősítésétől el kell különíteni a magatartásjegyet,  

 

 

 

 

szorgalom példás jó változó hanyag 

tanulmányi 

munka 

egyenletesen jó, 

igényes 

rendszeresen jó ingadozó hanyag 

munkavégzése kitartó, pontos rendszeres, 

megbízható 

rendszertelen megbízhatatlan 

órai munka önálló, aktív, 

mindent elvégez 

ritkán kell 

ösztönözni 

paszív, 

önállótlan 

feladatait nem 

végzi el 

önellenőrzés figyelmes, 

alapos 

jó pontatlan gyenge, nincs 

felszerelése mindig van általában van hiányos gyakran nincs 

külön feladat többször kevesebbszer ritkán egyáltalán 

információk 

gyűjtése 

tanórán kívül 

gyakran alkalmanként néha egyáltalán nem 

 

A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése havonta történik, erről az osztálytanítók 

közössége dönt az osztályközösség véleményére támaszkodva, a jutalmazási, büntetési 

fokozatok figyelembe vételével. 

 

II.8.5. Jutalmazások, fegyelmező intézkedések 

Jutalmazási feltételek: 

Példamutató szaktárgyi munka, közösségi tevékenység, fegyelmezett magatartás, kiemelkedő 

szorgalom, tanulmányi munkában tanúsított fejlődés, versenyen elért eredmény, átlagon felüli 

teljesítmény, kimagasló emberi helytállás. 

 

Jutalmazási fokozatok: 

- szaktanári dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 



 

 

- igazgatói dicséret, 

- tantestületi dicséret. 

 

Jutalmazás formái: 

- piros pont, matrica, szóbeli dicséret,  

- dicséret naplóban, ellenőrzőben, 

- oklevél, 

- tárgyjutalom,  

- díj. 

 

Az elismerések formái többször is ismételhetők. 

 

Fegyelmező intézkedések: 

- szóbeli elmarasztalás,  

- fekete pont, 

- szaktanári figyelmeztetés, 

- szaktanári intő, 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki intő, 

- igazgatói figyelmeztetés, 

- igazgatói intő, 

- igazgatói rovó, 

- Tantestületi megrovás, 

- fegyelmi eljárás. 

 

A fegyelmező intézkedések fokozatai többször is adhatók, az eset súlyossága esetén a fokozatok 

átléphetők. 

 

 

II.9. Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Iskolánk az alábbi évfolyamokon a következő tantárgyak oktatása során szervezi a 

csoportbontásokat: 



 

 

1-8. évfolyamokon mindkét osztálytípusban az idegen nyelv (angol, német) tantárgy során. 

5-8. évfolyamokon heti 1 órában matematika tantárgyból . 

Cél: az ismeretek elmélyítése, több idő jusson a kommunikációs képességek 

       fejlesztésérére és a tanulók tudásának megalapozására.  

       Csoportok elosztása szintek szerint. 

       Csoportok elnevezése: alap- és nívócsoport. 

Csoportok elosztása tanév elején a szintfelmérő és az előző tanévi érdemjegyek figyelembe 

vételével.  

Másik csoportba kerülés: szaktanár javaslata alapján félévente lehetséges.  

 

3-8. évfolyamokon mindkét osztálytípusban informatika tantárgyból.  

1-4. évfolyamon „Z” osztályoknál testnevelés/zenemozgás tantárgyból, a zenemozgás oktatása 

során alakalmazott a Kokas-módszer miatt, valamint szolfézs tantárgyból. 

Hangképzés oktatása során 2-8 fő kiscsoport. 

 

II.10. Egészségnevelési elvek, programok, tevékenységek 

II.10.1. Alapelve, célja 

 Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az 

egészséges életmód kialakításában és megtartásában. 

 Fejlessze a fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetési képességeket. 

 Járuljon hozzá a tanulók felelősségérzetének kialakulásához az egészségük 

megőrzéséért. 

 Készítse fel a diákokat a stressz-hatások feldolgozására, ismerjék meg a stressz- és 

feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság elérésében. 

 Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. 

 Támogassa a mindennapi testedzést, tegye világossá a rendszeres fizikai aktivitás 

egészségmegőrzésben játszott szerepét a tanulók számára. 

 A tanulók ismerjék meg az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított 

mozgásprogram fittség megőrzése szempontjából való fontosságát. 



 

 

 Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. Annak tudatosítása a tanulókban, hogy az 

élethossziglani öntevékeny testedzés, az önálló sportolás és a motoros önkifejezés 

fontos eszköze a személyiség fejlesztésének és a lelki egészség megőrzésének. 

 A saját testkép megismerése és a testtudat kialakítása a tanulókban az egészségtudatos, 

az egészség- megőrzést preferáló magatartás fontos része.  

 A stressz- és feszültségoldás alapvető fontossága az interperszonális kapcsolatok 

kezelésében.  

 Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátíttatása. 

 

A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit: 

 az életkorral járó biológiai – pszicho higiénés tennivalókat; 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait;  

 a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét; 

 az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség 

o megőrzése szempontjából való fontosságát;  

 az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit 

 (alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, 

 drogfogyasztás); 

 a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság  

 elérésében; 

 a társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit. 

II.10.2. Területei 

Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával: 

 Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség. 

 Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében. 

 Öltözködés, váltóruha fontossága a testnevelési órákon 

 Higiénia, tisztálkodás. 

 Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a tanórai és a 

tanórán kívüli nevelésben. 

 Ésszerű napirend kialakítása 

Szűrővizsgálatok:  

 Pl.: gerinc, szemészet, fogászat… stb. 

 



 

 

II.10.3. Az egészségnevelés színterei 

Minden tanulót egyformán érintő elemek 

Példamutató iskolai hatás: 

 Termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő tiszta, esztétikus volta. 

 A pedagógusok, a dolgozók példamutatása. 

 Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében (pl: otthoni torna, 

mozgás, megfelelő reggeli, tízórai elfogyasztása, az évszaknak megfelelő 

öltözködés, stb.). 

 Iskolai médiumok “egészség” rovatai. 

 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés:  

 Tantárgyakba beépített egészségnevelés: természetismeret, osztályfőnöki óra, 

biológia, testnevelés, életvitel. 

 Gyermeknapi zöldbüfé 

 A védőnő és más szakemberek bevonásával tartott órák, Egészségnap. 

A tanulókat különböző mértékben érintő tanórán kívüli elemek 

 Szakkörök 

 Kortárs segítő csoportok 

 Előadások, beszélgetések szakemberek vezetésével (Egészségnap. Madarak és fák 

napja. stb.) 

 Elsősegély-nyújtási alapismeretek szakköri formában tovább gyakorolható. Az 

Egészségnap lehetőséget ad elsősegély bemutatókra, melyen a Vöröskereszt, 

Mentőszolgálat hivatásos szakemberei vesznek részt előadóként. 

 Versenyeken való részvétel (elsősegély, csecsemőápolás, sportversenyek) 

 Egészségneveléssel összeköthető akciók (pl: Fut a Vác, Mikulás kupa, Kihívás Napja, 

Emlékfutás stb.) 

 Pályázatokon való részvétel  

 Nyári tábor 

 Túrák, kirándulások 

 

II.11. Környezeti nevelés 



 

 

II.11.1. Az intézményi környezet helyzetelemzése 

Az iskola épülete: 

Iskolánk 2005-ben ünnepelte 100 éves fennállását. Jelenlegi állapotában az épület elavult, 

annak ellenére, hogy fűtése, nyílászáróinak egy része, padozatának egy része felújításra 

került. A vizesblokkok és a tornaterem felújítása is megtörtént.  

A folyosók és a tantermek dekorációja próbálja otthonosabbá tenni a belső teret.  

A bútorzat folyamatos kicserélése folyamatos az anyagi lehetőségekhez mérten.  

A világítás, az elektromos hálózat, az udvar, a külső vakolat, a belső burkolat, valamint a 

csatornarendszer felújítása erősen indokolt.  

További termekre: csoportos és hangszeres termekre van szükségünk az alapfokú művészeti 

iskola feladatainak megvalósításához. 

Tornatermünk kicsi.  

 

Étkeztetés: 

Az ebédlő külön álló épületben található a melegítő konyhával. Az étkező elhasználódott, 

cserére szorul.  

Önkiszolgáló módon vehetik el a tanulók az ebédjüket.  

Az ételt a szomszédos főiskola konyhájáról hozzák. Lisztérzékeny és egyéb ételallergiás 

gyermekek számára is főznek. 

Iskolai büfé nincs, nem is hiányoljuk. Ha valamely gyermek vagy felnőtt otthon felejti a 

tízórait, mindig tudtunk biztosítani nekik ennivalót. 

 

Iskolaudvar: 

Iskolánk belső udvarral rendelkezik, melynek jelentős része betonozott, mert egy 

kézilabdapálya és egy nem szabványos kosárlabdapálya található benne. Kisebb része az 

udvarnak kavicsos, illetve földes, felén megáll a víz, ha esik az eső.  

Fák és padok vannak benne, valamint csoportos beszélgetésre is alkalmas pihenők.  

Az alsós diákok nagy mozgásigényének kielégítésére és játékos fejlesztésükre állíttatta az 

iskola a mászókát, mely rövid időn belül szintén cserére szorul. 

 

Hagyományok: 

Iskolánk rendelkezik régen működő hagyományokkal a környezeti nevelés a hitélet, a 

közösségnevelés, a kórusélet terén, amelyeket ezután is szeretnénk folytatni: tisztasági- és 

energiatakarékossági verseny, környezetvédelmi akciók, előadások, zöld büfé, 



 

 

környezetvédelmi vetélkedő a gyermeknapon, rajz- és kézműves pályázatok, lelki napok, 

táborok, művészeti bemutatók, ünnepi műsorok, iskola- és helytörténettel kapcsolatos 

programok. 

Helyi értékek: 

Szerencsések vagyunk, mert Vác bővelkedik természeti értékekben.  

A Duna árterületével és szigeteivel (Kompkötő-sziget, Buki-sziget, Égető-sziget, Tímár-rét), 

patakjaival (Gombás-patak, Lósi-patak), csodálatos városi kertjeivel (Püspöki kert, Liget, 

Kálvária-domb, Duna-parti sétány, Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gyakorló 

Iskolájának botanikus kertje), a közeli Naszály heggyel olyan kincset kaptunk, amit fontos 

megismernünk és megtartanunk. 

 

A természet- és környezetvédelem terén városunk élen jár. Évek óta elkötelezett emberek, 

szervezetek dolgoznak ezen a területen. Tőlük sok segítséget és iránymutatást kaphatunk. 

Iskolánk a belvárosban található, így ránk leginkább a közlekedésből származó 

légszennyezés és zaj van hatással. 

 

Egyéb: 

Diákjaink közül sokan más településről járnak, ezért fontosnak tartjuk, hogy ne csak 

városunkat érintő témákkal foglalkozzunk.  

A városi tanulók is ismerjék meg a vidéki értékeket és problémákat. 

 

II.11.2. Alapelv 

A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése.  

A testi, lelki egészség megőrzése. 

A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természeti környezet 

védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet 

része.  Az általa okozott természeti- környezeti szennyezések károsan hatnak vissza saját 

szervezete működésére. 

II.11.3. Célok 

A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása.  



 

 

Tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének megalapozása. 

Tanulóink alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli szokásainak, a 

személyes és a közös felelősségtudat alapjainak formálása.  

A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a természeti 

környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban.  

Épüljön a hagyományok védelmére. 

 

Konkrét célok: 

 A tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához, 

 A környezeti nevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg, 

 Tantárgyközi kapcsolatok erősítése, 

 Tantestületen belüli továbbképzés, 

 Az iskolai környezet megújítása, az udvar szépítése 

 Takarékoskodás árammal, vízzel, 

 Az iskola tisztaságának megőrzése, javítása, 

 Hagyományok ápolása (diáknapi zöld büfé, vetélkedők), 

 Zöld rovatok az iskolai újságban és rádióban, zöld sarok a könyvtárban 

 Pályázatok kiírása, 

 A környezetvédelmi világnapok folyamatos figyelemmel kísérése,   

 A reál munkaközösség javaslatot tesz minden évben a környezeti nevelési 

munkaprogramra. 

Szaktárgyi célok: 

  A szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre, 

  A hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon, 

  Interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása, 

  Versenyekre való készítés. 

II.11.4. Területei 

Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: 

 Környezetkultúra:  

művészetek, kézművesség (újrapapír, hulladék felhasználás), mikrokörnyezet (iskola, 

tanterem, udvar) kialakítása. 



 

 

 Környezet- és természetvédelem:  

szelektív hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem, energiatakarékosság 

az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés. 

 

II.11.5. A környezeti nevelés színterei 

Minden tanulót egyformán érintő elemek 

Példamutató iskolai környezet 

 Tantermek, folyosók, udvar esztétikuma, tisztasága, 

 Anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés, 

 A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

 Iskolai médiumok zöld rovatai. 

Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés 

 Tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés, (az Alaptörvény 

környezet védelméről szóló cikkeinek értelmezése).  

 Eltérő tanítási foglalkozásokon (múzeumi látogatás, állatkerti órák, iskolai projektek), 

 Osztálykirándulásokon. 

A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

 Szakkörök, versenyek (Kaán Károly, Herman Ottó, Szilárd Leó stb. ), 

 Környezetvédelmi akciók (savas eső mérés, Liget-takarítás, Duna-part takarítása), 

 Előadások, kiállítások, 

 Természetjáró túrák, 

 Jeles napok megünneplése (Madarak és Fák Napja, Föld napja, Állatok világnapja, 

Környezetvédelmi világnap), 

 Látogatások múzeumokba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba. 

 Projektnapok iskolán kívüli helyszínei. 

 

II.11.6. A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek 

A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, tevékenységalapú 

módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. Jelentős szerep jut az önálló 



 

 

ismeretszerzésnek. A szemléltetés hagyományos és audiovizuális módjainak, az 

informatikai lehetőségek felhasználására. 

 

 Játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő) 

 Projektek (savas eső, zuzmó) 

 Modellezés 

 Terepgyakorlati módszerek(célzott megfigyelések, mérések), tanítási órán kívüli 

környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos tevékenységformák.  

 Aktív kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, rend- és 

tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítások rendezése, újságkészítés, 

faliújság, kutatómunka) 

 Művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások, 

zeneművészet, népművészet) 

 A komplex intézményi mozgásprogramban szereplő feladatok megvalósítása útján. 

II.11.7. Eszközök 

Folyamatosan fejlesztjük a szakkönyv- és CD-könyvtárat, valamint környezetvédelmi 

vizsgálatokhoz szükséges eszközöket. 

 

II.11.8. Erőforrások 

Humán erőforrások: 

 Belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, szaktanárok, az iskola adminisztratív és 

technikai dolgozói, elkötelezett diákcsoportok. 

 Külső résztvevők: szülők, fenntartó, szakemberek, a városban működő civil 

szervezetek (Börzsöny Akciócsoport, Göncöl Alapítvány, Magosfa Alapítvány, Vác 

Városvédők és Városszépítők Egyesülete, Környezetvédelmi Egyesület, Pangea 

Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, Vác Város Környezetvédelméért 

Alapítvány), hivatalos szervek (ÁNTSZ), művészek, más intézmények (városi 

könyvtár). 

 

 

Anyagi erőforrások: 

 Fenntartó,  



 

 

 Iskolai alapítvány 

 Pályázatok 

 

II.12. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

II.12.1. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések az általános iskolában 

-  „a” osztályos tanulók részére zeneiskolai tanulmányok folytatásának lehetősége 

- az anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak alapítványi támogatás (ingyenes étkezés 

biztosítása, étkezési díj csökkentése,) 

- az évfolyam követelményeinek elsajátításához szükséges tankönyveken kívül egyéb, 

papíralalpú eszközök biztosítása az iskola könyvtárából, internetes lehetőség biztosítása 

a digitális tanuláshoz,  

- szakkörök, tehetséggondozás, 

- korrepetálások, felzárkóztatás, 

- napközi, tanulószoba, iskolai könyvtár az önálló tanulás elsajátításának segítésére, 

- pszichológiai megsegítés utazó pszichológusi hálózat segítségével, 

- rendszeres kapcsolat a különböző szakszolgálatokkal: gyermekvédelem, gyámügy, 

tanulási képességeket vizsgáló bizottság, nevelési tanácsadó. 

- szakvélemények figyelembe vétele. 

 

II.12.2. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések a művészeti iskolában 

- „a” osztályos tanulók részére zeneiskolai tanulmányok folytatásának lehetősége 

- az anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak térítési díjkedvezmény- egyéni elbírálás 

alapján  

 

II.13.A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanulók magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

II.13.2. Az általános iskolában elfogadott elvek 

 



 

 

A tanulók jutalmazásának elvei  

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki 

kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola 

jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez  

- az iskola dicséretben részesítheti, illetve jutalmazhatja.  

 

Az iskolánk ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki:  

- eredményes kulturális tevékenységet folytat,  

- kimagasló sportteljesítményt ér el,  

- a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet, vagy kiváló eredménnyel 

záruló együttes munkát végzett.  

- magatartása kiemelkedő, vagy kiemelkedően javult.  

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  

Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:  

- szaktanári dicséret,  

- osztályfőnöki dicséret,  

- napközis nevelői dicséret,  

- igazgatói dicséret  

 

Nevelőtestületi dicséret: a nevelőtestületi dicséret a tanév végén adható az osztályfőnök 

felterjesztése és a nevelőtestület (vagy a szaktárgyi munkaközösségek) egyetértésével.  

 

A nevelőtestületi dicséreteket a tanévzáró ünnepélyen az iskola igazgatója nyújtja át. A 

nevelőtestületi dicséret mellé könyvjutalom jár.  

A nevelőtestületi dicséretet a bizonyítványba is be kell jegyezni.  

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesítheti, 

illetve jutalmazhatja.  

 

Díjak, elismerések: 



 

 

1. Az iskola legjobb közössége cím:  

Elnyerhető évenként, a diákönkormányzattal való egyeztetés után a nevelőtestület 

adományozza.  

 

2. Karolina díj:  

Azok a végzős tanulóink kaphatják, akik legalább négy éve iskolánk tanulói és nyolc éven 

keresztül példás magatartást és kitűnő tanulmányi eredményt értek el, valamint a versenyeken 

kiemelkedő eredményt értek el.  

 

3. Karolina Iskoláért díj:  

Azok a végzős tanulóink kaphatják, akik nyolc éven keresztül példás magatartással és 

legalább jó tanulmányi eredménnyel zárták az évet és kiemelkedő sport vagy egyéb 

eredményt értek el.  

 

4. Tantestületi dicséretben  

részesül az a tanuló, aki példamutató magatartással és szorgalommal teljesíti feladatait, 

értékelhető versenyeredményei vannak és a tanév végén legfeljebb egy jó (4) érdemjegye van.  

 

5. Talentumdíj:  

Azok a végzős tanulóink kaphatják, akik az előzőekben felsorolt díjakat nem kaphatják meg, 

de valamilyen területen kiemelkedően tehetségesek.  

 

 

6. „Jót és jól” elismerés:  

Azok a felső tagozatos tanulóink kaphatják, akik példamutatóan figyeltek társaikra, segítették 

egymás munkáját.  

 

Fegyelmező intézkedések  

1. Azt a tanulót, aki  

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

- vagy a tanulói Házirend előírásait megszegi,  

- vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni.  

2. Az iskolai büntetések formái, fegyelmező intézkedések  



 

 

- szaktanári figyelmeztetés,  

- szaktanári intés,  

- szaktanári megrovás,  

- osztályfőnöki figyelmeztetés,  

- napközis nevelői figyelmeztetés,  

- osztályfőnöki intés,  

- osztályfőnöki megrovás,  

- igazgatói figyelmeztetés,  

- igazgatói intés,  

- igazgatói megrovás.  

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  

A Nemzeti köznevelési törvény (Nkt. 2011.) 58. és 59. §-a szabályozza a tanulók fegyelmi és 

kártérítési felelősségét.  

Ennek alapján a fegyelmi büntetés lehet:  

1. megrovás,  

2. szigorú megrovás,  

3. áthelyezés másik osztályba vagy tanulócsoportba  

4. fegyelmi eljárást követő határozattal az intézményből történő kizárás  

 

A felelősségre vonási eljárás módjára és formájára nézve a köznevelési törvény rendelkezései 

az irányadók.  

A szorgalomjegyek megállapításának elvei  

 A szorgalom érdemjegy a tanuló tanulmányi munkához való viszonyát, munkavégzését 

és kötelességtudatát, a tanóra alatti magatartását tükrözi.  

 A szorgalom minősítésére iskolánk 4 fokozatot használ:  

 Példás (5) szorgalmú az a tanuló: akinek érdemjegyei tükrözik képességeit, aki 

kötelességtudó, tanáraival – társaival udvarias, céltudatosan törekvő, igényes, tanórán 

fegyelmezett, a csoportos órákon aktívan közreműködik és együttműködik, órára 

érkezése pontos, szorgalmasan gyakorol, a házirend elvárásait maradéktalanul betartja. 

 Jó (4) szorgalmú az a tanuló, aki képességeihez, körülményeihez képest többnyire jól 

teljesít; aki a házirend elvárásainak általában eleget tesz, a tanórákon fegyelmezett, 



 

 

együttműködő, de a tanóráról időnként késik, esetenként felkészületlenül, gyakorlás 

nélkül érkezik órára.  

 Változó (3) szorgalmú az a tanuló, akinek tanulmányi eredményei jelentősen 

elmaradnak képességeitől. Munkájában, tanulásában csak ritkán tanúsít erőfeszítést, 

törekvést. Aki az elvárásoknak ingadozóan felel meg, lusta, tanórákon fegyelmezetlen, 

gyakran késik, mulasztásait nem igazolja. 

  Hanyag (2) szorgalmú az a tanuló, aki az elvárásoknak nem felel meg, megbízhatatlan, 

a tanórán fegyelmezetlen, romboló magatartást tanúsít, órára készületlenül érkezik, 

rendszeresen késik, hiányzásait nem igazolja, többszöri írásbeli szaktanári vagy 

igazgatói figyelmeztetése van.  

 

A tanulók jutalmazásának elvei, formái  

 A tanulók, tanulói közösségek, osztályok, művészeti csoportok szorgalmában, 

tanulmányi munkájában elért magas színvonal, kimagasló eredmények jutalmazása 

fontos pedagógiai elv és eszköz iskolánk nevelő munkájában. Rendkívül fontosnak 

tartjuk, hogy a jutalmazás kövesse az eseményeket, eredményeket, s nyilvánosan, az 

iskolai közösség előtt történjék.  

 Szaktanári dicsérő oklevelet kaphat az a tanuló, akinek szorgalma az egész tanévben 

példás, jeles tanulmányi eredményt ér el, a szentmise szolgálatokon rendszeresen, 

felkészülten részt vesz. Kiváló tanulmányi eredményéért és szorgalmáért szaktanári 

dicséretben részesült.  

 Emléklapot kap az a tanuló, aki lakóhelyének kulturális életében rendszeresen részt 

vesz. A tanév során nyújtott sikeres szereplései alkalmából. 

 

II.13.2. A művészeti iskolában elfogadott elvek 
 

A szorgalomjegyek megállapításának elvei  

 A szorgalom érdemjegy a tanuló tanulmányi munkához való viszonyát, munkavégzését 

és kötelességtudatát, a tanóra alatti magatartását tükrözi.  

 A szorgalom minősítésére iskolánk 4 fokozatot használ:  

 Példás (5) szorgalmú az a tanuló: akinek érdemjegyei tükrözik képességeit, aki 

kötelességtudó, tanáraival – társaival udvarias, céltudatosan törekvő, igényes, tanórán 

fegyelmezett, a csoportos órákon aktívan közreműködik és együttműködik, órára 

érkezése pontos, szorgalmasan gyakorol, a házirend elvárásait maradéktalanul betartja. 



 

 

 Jó (4) szorgalmú az a tanuló, aki képességeihez, körülményeihez képest többnyire jól 

teljesít; aki a házirend elvárásainak általában eleget tesz, a tanórákon fegyelmezett, 

együttműködő, de a tanóráról időnként késik, esetenként felkészületlenül, gyakorlás 

nélkül érkezik órára.  

 Változó (3) szorgalmú az a tanuló, akinek tanulmányi eredményei jelentősen 

elmaradnak képességeitől. Munkájában, tanulásában csak ritkán tanúsít erőfeszítést, 

törekvést. Aki az elvárásoknak ingadozóan felel meg, lusta, tanórákon fegyelmezetlen, 

gyakran késik, mulasztásait nem igazolja. 

  Hanyag (2) szorgalmú az a tanuló, aki az elvárásoknak nem felel meg, megbízhatatlan, 

a tanórán fegyelmezetlen, romboló magatartást tanúsít, órára készületlenül érkezik, 

rendszeresen késik, hiányzásait nem igazolja, többszöri írásbeli szaktanári vagy 

igazgatói figyelmeztetése van.  

 

A tanulók jutalmazásának elvei, formái  

 A tanulók, tanulói közösségek, osztályok, művészeti csoportok szorgalmában, 

tanulmányi munkájában elért magas színvonal, kimagasló eredmények jutalmazása 

fontos pedagógiai elv és eszköz iskolánk nevelő munkájában. Rendkívül fontosnak 

tartjuk, hogy a jutalmazás kövesse az eseményeket, eredményeket, s nyilvánosan, az 

iskolai közösség előtt történjék.  

 Szaktanári dicsérő oklevelet kaphat az a tanuló, akinek szorgalma az egész tanévben 

példás, jeles tanulmányi eredményt ér el, a szentmise szolgálatokon rendszeresen, 

felkészülten részt vesz. Kiváló tanulmányi eredményéért és szorgalmáért szaktanári 

dicséretben részesült.  

 Emléklapot kap az a tanuló, aki lakóhelyének kulturális életében rendszeresen részt 

vesz. A tanév során nyújtott sikeres szereplései alkalmából. 

 

Jutalmazások kórusiskolásoknak  

a) Beöltözéskor:  

 1. osztályosoknak liturgikus ruha  

 2. osztályosoknak piros zsinóros kereszt  

 5. osztályban kis kereszt (arany zsinóros)  

 

b) Év végén: zeneművészeti munkaközösség döntése alapján  



 

 

1-7. évfolyamonként, szorgalom, segítőkészség, áldozatos munka alapján – dicsérő oklevél  

5.osztályban Gaudia Kórusért díj 

8.osztályban Laetítia Kórusért díj 

 „Kórusiskoláért” díj  

(8. évfolyamon, annak a minden tanévben példás magatartású és legalább jó szorgalmú 

tanulónak, aki áldozatos munkájával kitűnt  

 

Országos Magyar Cecília Egyesület Arany Vándordíj  - azon tanulók számára kaik a 

legmagasabb szintű zeneművészeti teljesítményt nyújtanak (évente max. 1 fő részére) – díjazás 

feltételeit az intézmény Házirendje részletesen szabályozza 
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